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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en achtergrond van dit onderzoek 

Binnen het concentratietoezicht heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: 

NMa) op basis van de Mededingingswet de laatste jaren een aantal voorgenomen 

concentraties behandeld waarbij tenminste één IT-dienstverlener betrokken was.
1
 In deze 

besluiten is een groot aantal mogelijke (deel)markten van IT-diensten geïdentificeerd. In 

de besluiten van de d-g NMa is echter steeds de exacte afbakening van de relevante 

markt(en) binnen de sector IT-dienstverlening in het midden gelaten. De materiële 

beoordeling werd in deze vorige besluiten niet beïnvloed door de keuze voor een 

specifieke afbakening. 

 

De NMa heeft ECORYS-NEI en IDC opdracht gegeven een sectorstudie uit te voeren 

naar productmarktafbakening in de sector IT-dienstverlening. Het doel van het onderzoek 

is om de inzichten in de productmarktafbakening in de sector IT-dienstverlening te 

verbeteren en zodoende de efficiëntie van de beoordeling van mededingingszaken in deze 

sector te verhogen. Een beter inzicht in de mogelijke afbakening van de productmarkten 

in de sector IT-dienstverlening op economische gronden is voor zowel de NMa als voor 

marktpartijen verhelderend en zal in de toekomst kosten besparen op het moment 

mededingingszaken zich voordoen. 

 

 

1.2 Onderzoeksaanpak 

Van groot belang voor een adequate marktafbakening is om allereerst duidelijkheid te 

scheppen over wat IT-diensten precies zijn en op welke wijze zij gepresenteerd kunnen 

worden. Vanwege de complementariteit en de sterke verwevenheid van IT-diensten met 

infrastructuur- en applicatieproducten (hardware en software) identificeren wij eerst alle 

mogelijkheden om de sector IT-dienstverlening te belichten. Een tweede stap vormt een 

nadere marktbeschrijving van de sector IT-dienstverlening. De vraag naar en het aanbod 

van IT-diensten wordt belicht en nader gekwantificeerd. De laatste stap vormt de 

daadwerkelijke afbakening van de mogelijke relevante markten voor IT-dienstverlening. 

 

Voor het onderzoek maken wij gebruiken van twee soorten bronnen. In de eerste plaats 

zal de analyse en beschrijving van de sector IT-dienstverlening worden uitgevoerd aan de 

hand van desk research. Op basis van publicaties van IDC kan de markt voor IT-diensten 

                                                      
1
  Zie onder andere de besluiten van 22 maart 2000 (1804 / PinkRoccade – ASZ), van 30 oktober 2000 (2135 / PinkRoccade 

– TAS), van 28 augustus 2001 (2615 / Ordina N.V. – Devote N.V.), van 1 augustus 2002 (3018 / Atos Origin – KPN 

Software Huis) en van 25 september 2002 (3114 / Ericsson – O2 Netwerk). 
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nader beschreven worden. Daarnaast zal een belangrijk gedeelte van de informatie voor 

het onderzoek herleid worden uit interviews. Voor het onderzoek zijn acht interviews 

gehouden met IT-dienstverleners en acht interviews met afnemers van IT-diensten. 

 

Doelstelling van de interviews 

De interviews hebben als doel de mogelijkheden voor vraag- en aanbodsubstitutie bloot te 

leggen. Meer concreet trachten wij met behulp van de interviews de volgende doelen te 

bereiken: 

 Nadere informatie te verkrijgen over mogelijke indelingen van IT-diensten; 

 Achterhalen in hoeverre mogelijke indelingen in IT-diensten aansluiten op zowel de 

aanbod- als de vraagkant; 

 Toetsen of een bepaalde clustering van IT-diensten een juiste benadering is tot 

marktafbakening in de IT-dienstensector; en 

 Nagaan in hoeverre de verschillende geïdentificeerde diensten verder onderverdeeld 

kunnen worden naar bepaalde sectoren en / of doelgroepen en de omvang van de 

afnemer en identificeren in welke mate hiertussen substitutiemogelijkheden bestaan. 

 

Selectie van de geïnterviewde partijen 

In overleg met de NMa is een selectie gemaakt van de te interviewen ondernemingen. 

Voor de aanbieders van IT-dienstverlening is een selectie gemaakt van zowel relatief 

kleine aanbieders van IT-diensten als grote aanbieders van IT-diensten. Voor het 

bevragen van de afnemers van IT-diensten is gekozen om ons te richten op de sectoren 

telecommunicatie, overheid, gezondheidszorg en op de gecombineerde sector transport / 

industrie en handel. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de gesprekspartners. 

 

 

1.3 Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een introductie gegeven van de 

IT-diensten. Hoofdstuk 3 behandelt de markt voor IT-diensten en geeft relevante 

informatie om de sector te karakteriseren. Hoofdstuk 4 introduceert de wijze waarop de 

afbakening van de sector IT-dienstverlening plaatsvindt en werkt de daadwerkelijke 

afbakening uit. Hoofdstuk 6 sluit af met een samenvatting en conclusies.
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2 IT-diensten: een introductie 

2.1 Inleiding 

De sector IT-dienstverlening is een van de meest complexe sectoren. Het startpunt van de 

analyse van de afbakening van markten voor IT-dienstverlening vormt een definitie van 

IT-diensten. IDC (2001) gebruikt bij de taxonomie van de dienstensector de volgende 

definitie: 

 

IT diensten zijn “diensten die door een derde partij worden geleverd voor het 

plannen, bouwen, ondersteunen en beheren van informatiesystemen”. 

 

Volgens deze definitie richten IT-diensten zich primair op informatiesystemen. 

 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht geboden van wat IT-diensten zijn. Hiervoor wordt 

eerst uitleg gegeven over informatiesystemen en de componenten waaruit een 

informatiesysteem bestaat. Daarna wordt uitgelegd hoe de ontwikkeling van 

informatiesystemen in het verleden is verlopen, en op welke wijze dit heeft geleid tot het 

ontstaan en de ontwikkeling van diensten rondom informatiesystemen. 

 

 

2.2 Informatiesystemen 

IT-dienstverlening is gericht op het plannen, bouwen, ondersteunen en beheren van 

informatiesystemen. Voor een helder inzicht in deze dienstverlening is een korte uitleg 

over informatiesystemen nuttig. Een beschrijving en technische uitwerking van een 

informatiesysteem maakt het mogelijk om IT-diensten nader te concretiseren. Bovendien 

maakt de uitleg van informatiesystemen het meer gemakkelijk om een onderscheid tussen 

IT-producten en IT-diensten te maken. 

 

Wat is een informatiesysteem? Een informatiesysteem kan worden omschreven als een 

geheel van onderling met elkaar verbonden componenten die samenwerken om 

informatie te verzamelen, te bewerken, op te slaan en te verspreiden om binnen een 

organisaties besluitvorming, coördinatie en het beheer te ondersteunen.
2
 Voor dit 

onderzoek is de technologische kant van informatiesystemen, ofwel het geheel van met 

elkaar verbonden componenten, van belang voor de identificatie van IT-diensten. Een 

informatiesysteem is in principe opgebouwd uit twee componenten: 

                                                      
2
  Zie p. 7 in K.C Laudon en J.P. Laudon (2000), Management information systems, 6

e
 editie, Prentice Hall International, New 

Yersey. 
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 Computer hardware: de gebruikte fysieke apparatuur voor de activiteiten van invoer, 

bewerking en output in een informatiesysteem. Het bestaat uit de computer 

processing unit (CPU), (rand)apparatuur voor invoer, output en opslag en fysieke 

media om voorgaande apparatuur aan elkaar te koppelen. 

 Computer software: omvat gedetailleerde en voorgeprogrammeerde instructies die de 

computer hardware componenten in een informatiesysteem besturen, beheren en 

coördineren. 

Informatiesystemen kunnen worden opgebouwd door computer hardware en software op 

verschillende manieren in te zetten en aan elkaar te koppelen. 

 

Computer hardware 

Bijna alle ondernemingen maken tegenwoordig gebruik van computersystemen. Een 

computersysteem bestaat uit een aantal belangrijke hardware componenten. De central 

processing unit bewerkt data en regelt / stuurt aan de overige onderdelen van het 

computersysteem. De primaire opslag slaat data en programma instructies tijdelijk op 

tijdens bewerkingen. De secondaire opslag voedt data en instructies in de processor en 

slaat data voor toekomstig gebruik op. Apparatuur voor invoer, zoals het toetsenbord en 

de muis, converteren data en instructies voor de bewerking in een gebruiksvriendelijke 

vorm. Communicatieapparatuur beheert de informatiestromen van en naar 

communicatienetwerken. 

 

Computers bewerken en geven data op min of meer dezelfde manier weer en kunnen 

geclassificeerd worden op basis van de omvang en de verwerkingssnelheid. De 

categorieën computers zijn: 

 Mainframe: dit is de grootste soort computer met een aanzienlijk geheugen en snelle 

verwerkingscapaciteit. Deze computer wordt met name gebruikt door zeer grote 

organisaties waar een computer relatief simpele handelingen op een grote schaal dient 

uit te voeren. 

 Minicomputer: dit is een middelgrote computer die doorgaans beter geschikt is om 

complexere handelingen te verrichten op een middelgrote schaal. 

 Personal Computer (PC): dit is een microcomputer voor op een bureau (desktop) of 

op schoot (laptop) met een beperkt opslagcapaciteit en minder snelle 

verwerkingscapaciteit. Een werkstation is meestal een opgewaardeerde PC dat in 

staat is om meer complexe mathematische en grafische bewerkingen uit te voeren. 

 PC server: krachtige Pc’s worden ook veel ingezet als eenvoudige server. 

Het onderscheid tussen de verschillende soorten computers verschuift over de jaren heen 

gezien de technologische vooruitgang die wordt geboekt. 

 

De wijze waarop soorten computers worden ingezet in een computersysteem kan 

verschillend worden ingekleurd. Voor de komst van de PC werden alle opslag en 

dataverwerking centraal uitgevoerd op een mainframe of – later – op een zogenaamde 

mini. Eindgebruikers krijgen toegang tot dit systeem met behulp van “domme” terminals. 

Tegenwoordig is een veelgebruikte manier het model van client / server computing. 

Client / server computing verdeelt de verwerking van opdrachten tussen clients en 

servers. Beide computers bevinden zich op het netwerk, maar aan beide soort computer 

zijn taken toegewezen die zij het beste kunnen uitvoeren. De client is meestal een PC of 

werkstation en vormt de toegang van de gebruiker tot het computersysteem. De server 

slaat op en verwerkt data en verzorgt diensten die niet direct zichtbaar zijn voor de 
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gebruikers. De laatste jaren is er een sterke opkomst van nieuwe type clients die worden 

ingezet. Apparatuur zoals PDA’s, Palmtops, Tablets PC’s en zo langzamerhand ook 

mobiele telefoons worden steeds meer gebruikt voor specifieke toepassingen of om 

toegang te krijgen tot een netwerk. Deze clients hebben minder eigen capaciteit, waardoor 

de taken weer richting de server verschuiven. 

 

Netwerken 

De netwerken die in een client / server model gebruikt worden, worden ook wel Local 

Area Networks (LAN’s) of Wide Area Networks (WAN’s) genoemd. In het geval van een 

LAN gaat het om een netwerk dat zich binnen de fysieke muren van een vestiging 

bevindt. In het geval van een WAN worden de netwerken van meerdere locaties met 

elkaar verbonden. Beide type netwerken vergen een combinatie van apparatuur en 

software om het netwerkverkeer in goede banen te leiden. In het gebruik van netwerken 

heeft de opkomst van het Internet duidelijke sporen nagelaten. Steeds meer netwerken 

standaardiseren op het zogenaamde Internet Protocol (TCP/IP). 

 

Computer software 

Software vormt zoals gezegd gedetailleerde instructies die het beheer van 

computersystemen regelen. Een software programma is een serie van geformuleerde 

opdrachten of instructies voor de computer. Er bestaan drie soorten software: 

 Systeeminfrastructuur software: is een set van gegeneraliseerde programma’s die de 

middelen van een computer of computeromgeving besturen en / of beheren. 

 Applicatietools: software waarmee maatwerkapplicaties geschreven kunnen worden 

of die applicaties in staat stellen te functioneren, zoals databases, applicatie 

levenscyclus beheer, integratie tools en middleware
3
. 

 Applicatiesoftware: softwareprogramma’s die voor een specifieke toepassing zijn 

geschreven om bepaalde specifieke functies voor eindgebruikers uit te voeren. 

 

Systeem infrastructuur software zorgt ervoor dat individuele computers en complete 

computeromgevingen (optimaal) functioneren. Dat begint op het niveau van individuele 

computers met besturingssystemen, omvat software voor specifieke functies, zoals opslag 

en beveiliging, en een verzameling beheerinstrumenten voor het adequaat beheren en 

optimaal benutten van de capaciteiten van systemen en netwerken. 

 

Applicatietools kunnen verder worden onderverdeeld in twee groepen: tools waarmee 

software toepassingen kunnen worden geschreven en onderhouden en tools die toegang 

en/of verwerkingsmogelijkheden bieden tot de data die binnen applicaties wordt 

gegenereerd (analytische toepassingen, databases, portals). De software binnen deze 

categorie biedt een ondersteunende rol ten opzichte van applicatiesoftware. 

 

Applicatiesoftware is primair gericht op het volbrengen van taken voor eindgebruikers 

van een computersysteem. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van standaard 

software; dit zijn voorbeschreven, vooraf gecodeerde en commercieel beschikbare sets 

van programma’s. Er zijn de volgende categorieën van deze software te onderscheiden
4
: 

                                                      
3
  Middleware is software die een variëteit aan software applicaties kan gebruiken om op een consistente wijze zaken als 

data, business logic of dataverwerking te delen en hergebruiken binnen een heterogene technologische omgeving. 
4
  Zie Richard V. Heiman & Dennis Byron (2003), IDC's Software Taxonomy, 2003, IDC, Framingham. 
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 Samenwerkende applicaties (groupware, mail & messaging); 

 Content applicaties (content management, office applicaties); 

 Backoffice applicaties (o.a. financiële toepassingen, voorraadbeheer, inkoop, P&O, 

onderhoud, contractbeheer, logistiek, operationeel beheer); 

 Engineering Enterprise applicaties (geautomatiseerd ontwerpen en bouwen); 

 CRM applicaties (marketing, verkoop, klantenservice). 

 

IT-diensten hebben zich ontwikkeld rond computer hardware, computer software en 

informatiesystemen. De ontwikkeling van IT-diensten is een proces geweest waarbij 

afnemers activiteiten zoals het plannen, bouwen, ondersteunen en beheren van IT-

systemen zijn gaan uitbesteden aan derde partijen. Daarbij werd en wordt gewoonlijk een 

onderscheid gehanteerd tussen diensten rond de infrastructuur (computer hardware plus 

infrastructuur software) en diensten rond applicaties (applicatietools en 

applicatiesoftware). In hoofdstuk 3 wordt hier verder op ingegaan. 

 

 

2.3 De geschiedenis en toekomst van IT-dienstverlening 

Om het inzicht in IT-dienstverlening te vergroten en de dynamiek binnen de sector te 

begrijpen, is het verhelderend de ontwikkeling en het ontstaan van (nieuwe) IT-diensten 

te beschrijven. Wij doen dit aan de hand van het verleden, het heden en de verwachte 

toekomst. 

 

Het verleden 

Eind jaren vijftig werd de eerste commerciële computer in Nederland in gebruik 

genomen. In de loop van de jaren zestig kwam de vraag naar computers behoorlijk op 

gang en ontstond een markt van een redelijke omvang. Iedere producent ontwikkelde zijn 

eigen type computer met eigen besturingssoftware (van standaarden was nog geen 

sprake). De toepassingen werden doorgaans direct op de computer geprogrammeerd en 

waren gewoonlijk maatwerk. De noodzakelijke kennis om diensten te leveren rond deze 

machines lag vrijwel geheel bij de producent. Daarnaast werden bij de gebruikers mensen 

opgeleid om de machine te gebruiken en te onderhouden. Onafhankelijke dienstverlening 

was bijzonder zeldzaam. Er begonnen wel interne IT-afdelingen te ontstaan. De eerste 

dienstverleners verdienden hun brood met name door het ter beschikking stellen van 

computercapaciteit voor het verwerken van grote hoeveelheden eenvoudige taken 

(“processing”). Begin jaren zeventig kwamen ook de eerste Amerikaanse IT-

dienstverleners op de Nederlandse markt om processing en software ontwikkeldiensten 

voor mainframe omgevingen aan te bieden. De eerste diensten die commercieel werden 

aangeboden waren: 

 Processing (verhuren computercapaciteit) 

 Installatie 

 Onderhoud en beheer 

 Software ontwikkeling 

 

In de loop van de jaren zeventig kwamen dankzij innovaties goedkopere en kleinere 

computers beschikbaar. In eerste instantie ging het om kleinere servers (zogenaamde 

midrange systemen en mini’s) en vanaf het begin van de jaren tachtig ook steeds meer om 

Pc’s. Gaandeweg werden steeds meer standaarden geïntroduceerd, waardoor meer 
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standaard software beschikbaar kwam en de kennis om diensten te leveren meer generiek 

werd. Zo ontwikkelde tijdens de opkomst van de Pc elke fabrikant computers naar eigen 

inzicht, totdat marktleider IBM in 1981 besloot om de blauwdruk van zijn computers vrij 

beschikbaar te stellen. Over de gehele wereld storten zogenaamde kloonbouwers zich op 

het bouwen van steeds goedkopere IBM-compatible Pc’s, die bestuurd werden door MS-

DOS van Microsoft. Apple was als enige fabrikant bestand tegen het proces van 

standaardisatie. Client / server computing werd snel gemeengoed in elke onderneming 

van enige omvang en bracht rekencapaciteit tot in alle uithoeken van de organisatie. Bij 

zakelijke gebruikers werden de Pc’s als zogenaamde clients in een netwerk geplaatst, 

aangestuurd door een (kleine) server. 

 

De enorme penetratie van PC gebaseerde architecturen, in combinatie met een zeer hoge 

graad van standaardisatie leidde de opkomst in van softwarehuizen; zij gingen 

standaardapplicaties schrijven voor vooral kantoortaken en administratieve doeleinden. In 

de jaren negentig begonnen zij in snel tempo meer en minder complexe toepassingen voor 

andere bedrijfsprocessen op de markt brengen. De verdergaande standaardisatie van 

software zorgde voor mogelijkheden tot uitbesteden. Een derde partij kon vanwege 

schaalvoordelen software goedkoper en met meer expertise implementeren en beheren 

dan een individuele afnemer. 

 

In 1994 werd het internet voor een breed publiek op een eenvoudige wijze toegankelijk 

gemaakt door de introductie van de webbrowser door Netscape. Veel organisaties 

voelden de behoeften om hun aanwezigheid op het web kenbaar te maken met een 

website. Het duurde slechts enkele jaren voordat de meeste ondernemingen en een 

aanzienlijk deel van de consumenten toegang hadden tot het internet. In het kielzog 

schoten ontelbare dienstverleners uit de grond die een of andere combinatie van grafisch 

ontwerp en software-ontwikkeling herbergden. Aan het eind van de jaren negentig 

ontstonden steeds meer bedrijfstoepassingen die het internet integreerde. Gevestigde 

dienstverleners en een nieuwe generatie internet dienstverleners richtten zich vooral op 

deze marktkans. 

 

De IT-markt (en de IT-dienstenmarkt) raakte in de tweede helft van de jaren negentig in 

een stroomversnelling. Zowel de opkomst van het internet als de introductie van een grote 

hoeveelheid nieuwe bedrijfssoftware zorgden voor een sterk toenemende vraag naar IT-

diensten. De sterke groei werd verder aangewakkerd door twee grote IT-uitdagingen: het 

jaar 2000 probleem (veel software zette de jaarteller op nul bij de eeuwwisseling wat voor 

veel problemen kon zorgen) en de euroconversie (het omzetten van systemen die in 

guldens rekenen naar systemen die in euro’s en guldens rekenen). Onder druk van deze 

uitdagingen besloten veel organisaties om maatwerksoftware door standaard software te 

vervangen (met name ERP). Het jarenlange proces van standaardisering werd hierdoor 

dermate versneld dat de groei in 1998 een hoogtepunt bereikte in Nederland. Een 

belangrijk deel van het proces van standaardisering was daarmee in feite voltooid. 

Hierdoor nam de druk op de markt al eind 1998 af. In de loop van 1999 gelasten de 

meeste ondernemingen een adempauze in om de eeuwwisseling zonder verrassingen door 

te komen, waardoor de groei sterk afzwakte. 
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De markt in 2004 

IT-dienstverlening zit momenteel in een overgangsfase. De opkomst van nieuwe 

toepassingen stokt, de Internet zeepbel is geknapt en de dienstensector leidt onder 

economisch zwaar weer. Veel, vooral jonge dienstverleners zijn inmiddels failliet of 

overgenomen in een proces van consolidatie. De IT-markt werd altijd gedreven door 

innovaties die snel breed geaccepteerd werden. Nu zijn dienstverleners zoekende en 

wordt gevreesd (maar liever niet uitgesproken) dat de tijd van revolutionaire verandering 

het einde nadert. 

 

Tegelijkertijd zien we de opkomst van wellicht de laatste grote innovatie: pervasive 

computing. Hierbij wordt draadloze technologie gekoppeld aan een grote variatie 

apparaten. Het gaat daarbij niet alleen om alternatieven voor de PC (de palm pilot, de 

PDA en de mobiele telefoon), maar ook om apparaten / machines (van snoepautomaten 

tot vliegtuigmotoren) en consumentenartikelen (zoals koelkast, televisie, kleding, 

navigator en board computer). 

 

De toekomst 

In de eerste jaren van de 21
e
 eeuw wordt langzaam duidelijk hoe de IT-markt er een 

decennium later uit zal gaan zien en welke rol dienstverleners daarin spelen. Het wordt 

vooral duidelijk als we naar de diensten op het gebied van de infrastructuur kijken. 

Hardware vertoont steeds meer kenmerken van een gebruiksgoed (commodity). Het 

product kan eenvoudig geïnstalleerd worden, wordt in grote aantallen geproduceerd 

waarbij prijs steeds vaker het belangrijkste selectiecriterium wordt. 

 

 Figuur 2.1 IDC Computing Utility Market Model 

Bron: IDC, 2003 

 

Wellicht het meest gestandaardiseerd van al deze producten is de PC (desktop). Niet 

alleen is het product zelf sterk gestandaardiseerd, maar ook de software die er op draait. 

Ook het onderhoud is gestandaardiseerd. De laatste jaren is een opkomst zichtbaar van 

standaard aanbiedingen van dienstverleners die voor een vaste prijs per desktop diensten 

voor de volledige levenscyclus van de desktop-omgeving aanbieden. De verzamelnaam 
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voor dergelijke vormen van dienstverlening is “managed services”. De diverse vormen 

van managed services nemen hand over hand toe. Behalve desktop managed services, 

zijn er gestandaardiseerde “managed services” op bijvoorbeeld het gebied van dataopslag 

en beveiliging. Kenmerkend voor deze diensten is dat alle fasen van de levenscyclus 

worden samengevoegd onder één beheercontract. Het belangrijkste verschil met de 

traditionele vorm van IT-outsourcing is dat bij IT-outsourcing het om een breed pakket 

maatwerk gaat. Managed services richten zich eerder op een beperkt gebied met een sterk 

of volledig gestandaardiseerd aanbod. 

 

Op dit moment investeren grote IT-ondernemingen zoals IBM, HP en SUN zwaar in de 

ontwikkeling van modellen voor utility computing. Utility computing ligt op dit moment 

vooral op de tekentafel, zij het dat het om bijzonder veel tekentafels gaat. In eerste 

instantie zetten dienstverleners wat betreft productontwikkeling vooral in op het naar 

behoefte aan kunnen bieden van computercapaciteit. Op het gebied van applicaties zijn 

dienstverleners in feite al verder met de introductie van het ASP-model (application 

service provision). Het verwachte eindresultaat is IT als nutsvoorziening. Dergelijke 

diensten zullen de behoefte om zelf IT-systemen aan te schaffen sterk verminderen en 

ook de noodzaak aan andere diensten zal worden vereenvoudigd (van complexe 

systeemintegratieprojecten naar installatie- of aansluitkosten). 

 

Diensten 

 Diensten rond Grid Computing: Met grid computing wordt optimaal gebruik gemaakt 

van de beschikbare opslag en verwerkingscapaciteit van de gezamenlijke computers 

binnen een organisatie of een groep organisaties. Aangezien computers nu gemiddeld 

70% tot 80% van hun capaciteiten niet benutten om pieken op te kunnen vangen, zijn 

de besparingen aanzienlijk. De complexiteit en dus de behoefte aan expertise van 

buitenstaanders neemt echter toe. 

 Utility computing verandert de IT-markt ingrijpend: computercapaciteit en 

toepassingen worden steeds vaker gehuurd op basis van behoefte. Het merendeel van 

IT-diensten is sterk gestandaardiseerd en een steeds groter deel van de markt wordt 

gedomineerd door enkele grote multinationals, die samenwerken met een netwerk 

van gespecialiseerde dienstverleners. 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat de IT-dienstenmarkt vele turbulente jaren achter de 

rug heeft. Ondanks dat zij waarschijnlijk nog niet aan het einde van haar innovatiekracht 

is, is de verwachting dat deze markt in een rustiger vaarwater terecht is gekomen. Een 

steeds groter deel van IT-diensten (en producten) wordt als een gebruiksproduct 

beschouwd, waarbij de kwaliteit een gegeven wordt en zaken als prijs en snelheid de 

markt gaan bepalen. In bijlage 2 wordt ter illustratie een overzicht gegeven van een 

selectie van IT-dienstverleners over de tijd heen.
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3 Marktbeschrijving voor IT-diensten 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een marktbeschrijving gepresenteerd van de sector IT-

dienstverlening. Hierbij komen de belangrijkste karakteristieken van de sector naar voren. 

Bovendien bevat dit hoofdstuk een uitwerking van de vraag naar en het aanbod van IT-

diensten. In paragraaf 3.2 gaan wij in op de verschillende invalshoeken van waaruit je 

naar IT-diensten kan kijken. Tevens wordt de IT-dienstenketen geïntroduceerd. In 

paragraaf 3.3 start de marktbeschrijving met eerst de vraag naar IT-diensten. Vervolgens 

wordt de omvang van de markt uiteengezet. Hierna staat het aanbod van IT-diensten 

centraal en wordt een overzicht gegeven van de aanbieders van IT-dienstverlening en de 

structuur van de markt. 

 

 

3.2 Een onderverdeling van IT-dienstverlening 

3.2.1 Onderscheid IT-diensten en andere producten en diensten 

In de analyse van afbakening van de sector IT-dienstverlening beperken wij ons tot de IT-

diensten. IT-diensten zijn zoals aangegeven in hoofdstuk 2 gericht op het plannen, 

bouwen, ondersteunen en beheren van informatiesystemen. In de praktijk van IT-

dienstverlening worden IT-diensten in veel gevallen niet discreet (“los”) geleverd, maar 

in combinatie met andere producten of diensten aangeboden. Dit wordt veroorzaakt 

doordat enerzijds de scheidslijn tussen zakelijke diensten en IT-diensten steeds meer 

wegvalt en dienstverleners ze beiden tegelijkertijd aanbieden. Anderzijds worden veel IT-

diensten gebundeld met IT-producten en gezamenlijk geleverd. De volgende vormen van 

bundeling komen in de praktijk voor. 

 

Producten / diensten bundeling 

Voor veel afnemers is IT-dienstverlening niet los te koppelen van de afname van 

producten (hardware en software). De inkoop van software en de aanverwante 

dienstverlening (onderhoud en ondersteuning; implementatie) wordt nogal eens over één 

kam geschoren. De diensten komen dan ook gewoonlijk uit hetzelfde budget als de 

producten en worden voor een deel daadwerkelijk geleverd door de productleveranciers 

(hardware en software). Vooral in het geval van onderhoud en ondersteuning gaat, 

worden de diensten veel met producten aangeboden en afgenomen. In deze studie valt het 

ontwikkelen van software niet onder IT-diensten. 
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Organisatieadvies / IT-diensten bundeling 

IT levert steeds vaker een directe toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering van een 

afnemer. Door een bepaalde IT-oplossing te implementeren kan een onderneming 

bijvoorbeeld een nieuw kanaal opzetten (internet), zijn klanttevredenheid verhogen, de 

voorraadstroom verbeteren of betere stuurinformatie verzamelen. De implementatie van 

een IT-oplossing gaat dan gewoonlijk hand in hand met een organisatie 

veranderingstraject. Organisatieadvies en IT-advies gaan daarom bij veel projecten hand 

in hand. Ook bij het uitbesteden van bedrijfsprocessen (business process outsourcing) 

gaat het beheer steeds vaker hand in hand met IT-beheer. Grote dienstverleners geven aan 

dat bij de implementatie van een nieuwe infrastructuur of applicaties vaak eerst 

organisatieadvies wordt gegeven voordat tot de daadwerkelijke ‘IT-dienstverlening’ 

wordt overgegaan. Hoewel de scheidslijn tussen IT-dienstverlening enerzijds en 

organisatieadvies anderzijds soms lastig is te maken, beperken wij ons tot de advisering 

over de inrichting van informatiesystemen. Advisering op strategisch niveau over de 

vraag wat informatiesystemen kunnen betekenen wordt niet in beschouwing genomen. 

 

Telecommunicatie / IT-diensten bundeling 

De scheidslijn tussen telecommunicatie- en IT-diensten wordt steeds moeilijker waar te 

nemen. IT is tegenwoordig grotendeels gebaseerd op het idee van datacommunicatie, 

waarbij de communicatie over het netwerk van telecommunicatieaanbieders verloopt. De 

telecommunicatiedienstverleners leveren diensten met toegevoegde waarde boven op de 

“verkeersdiensten”, waarmee zij concurreren (of samenwerken) met IT-dienstverleners 

die diensten rond netwerken leveren. Vooral bij infrastructuurdienstverlening, 

bijvoorbeeld bij de aanpassing van een LAN, is volgens een dienstverlener het 

onderscheid tussen beide vormen van dienstverlening moeilijk te trekken. 

 

Grafische / IT-diensten bundeling 

Met de opkomst van het Internet is het grafisch aspect belangrijk geworden in IT-

dienstverlening. Websites zijn in feite een huwelijk tussen IT diensten en grafisch 

ontwerp. Ook hier zien we ondernemingen uit de grafische sector concurreren met IT-

dienstverleners en zien we ook diensten die moeilijk in te delen zijn in één van deze twee 

sectoren. 

 

In het verdere verloop van deze studie beperken wij ons tot de dienstverlening van het 

plannen, bouwen, ondersteunen en beheren van informatiesystemen. 

 

 

3.2.2 Verschillende invalshoeken bij IT-diensten 

IT-diensten kunnen vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Zij hebben altijd 

betrekking op het onderliggende informatiesysteem. In figuur 3.1 worden een aantal 

invalshoeken om naar IT-diensten te kijken grafisch weergegeven. De basis voor het 

kijken naar dienstverlening wordt gevormd door het informatiesysteem, weergegeven als 

rechthoek, bestaande uit hardware, systeemsoftware (infrastructuur) en applicaties. 

 

Infrastructuur- en applicatiediensten 

Een IT-oplossing kan grofweg omschreven worden als een toepassing (software 

applicaties) die een infrastructuur nodig heeft om benut te kunnen worden. De 
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toegevoegde waarde van de oplossing bevindt zich in de applicaties (bijvoorbeeld een 

boekhoudpakket). De infrastructuur op zich biedt een beperkte toegevoegde waarde en is 

een opeenstapeling van standaard componenten (bijvoorbeeld een server plus netwerk, 

Pc’s en printers) die zich voegen naar de technische eisen van de applicaties en de 

behoefte aan schaal en snelheid van de organisatie. 

 

Op het grensvlak tussen applicaties en infrastructuur bevindt zich de middleware. 

Middleware is specifieke software die het mogelijk maakt om data tussen verschillende 

applicaties en infrastructuren met elkaar uit te wisselen. In sommige gevallen worden 

diensten met betrekking tot de middleware afgenomen als onderdeel van 

infrastructuurdiensten en in andere gevallen als onderdeel van applicatiediensten (maar 

zelden als dienst op zich). 

 

 Figuur 3.1 Verschillende invalshoeken om naar IT-diensten te kijken 

 

Bron: IDC, 2003 

 

IT-dienstverlening kan betrekking hebben op het infrastructuurgedeelte van een 

informatiesysteem of op het applicatiegedeelte. De wijze waarop infrastructuurdiensten 

en applicatiediensten zijn onder te verdelen verschilt van elkaar. Ook de bundeling van 

bepaalde infrastructuur- en applicatiediensten verschilt van elkaar waardoor beide vormen 

van dienstverlening gesplitst zijn in figuur 3.1. Infrastructuurdiensten en 

applicatiediensten kunnen beide weer vanuit een aantal dimensies worden benaderd. 

 

Indeling van infrastructuurdiensten 

Vanuit de infrastructuur zijn diverse lijnen te trekken waarlangs diensten weer kunnen 

worden onderverdeeld. 
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 Dienstenketen: een dienst kan de gehele dienstenketen of een deel daarvan omvatten 

(plannen, bouwen, beheren, onderhouden, ondersteunen, trainen en scholen).
5
 

 Technologie / componenten van infrastructuur: een dienst kan betrekking hebben op 

één of meer van de infrastructuurproducten of componenten van al dan niet specifieke 

aanbieders van deze producten. Voorbeelden zijn dienstverlening rond 

randapparatuur of opslag of de overige componenten van de infrastructuur zoals zij 

zijn weergegeven in de figuur 3.1. Vaak is de aanbieder van bepaalde 

infrastructuurcomponenten zelf actief in dienstverlening. In de realiteit leveren deze 

aanbieders zelfs meestal dezelfde diensten op apparatuur van concurrenten. Pure 

dienstverleners (met uitzondering van een aantal kleine dienstverleners) bieden 

gewoonlijk hun diensten onafhankelijk van de aanbieder van infrastructuurproducten 

of componenten aan. De specifieke dienstverlening gericht op apparatuur van een 

bepaalde aanbieder van deze producten verdwijnt langzamerhand. 

 Architectuur / systeemsoftware: verschillende IT-dienstverleners bieden diverse 

oplossingen aan voor de architectuur van de infrastructuur (client / server 

architectuur, mainframe computing, server based computing). Hierbij zijn 

mogelijkheden om verschillende diensten aan te bieden vaak vooral afhankelijk van 

de keuze van de systeemsoftware. De verschillende beschikbare kennis van 

systeemsoftware is bepalend voor de soort aangeboden diensten. Vooral de keuze 

voor besturingssystemen zoals Linux, MS Windows, Unix, OS400 en S390 leidt tot 

de inzet van andere diensten. 

 

Indeling van applicatiediensten 

Binnen applicatiediensten zijn de volgende lijnen te trekken waarlangs diensten kunnen 

worden onderverdeeld: 

 Dienstenketen: een dienst kan de gehele dienstenketen of een deel daarvan omvatten 

(planning, implementatie, beheer, onderhoud, ondersteuning en training). 

 Functionele oplossing / proces: een andere invalshoek vormt een onderverdeling van 

diensten langs de lijnen van de functionele oplossing of proces. Belangrijke 

voorbeelden van processen zijn personeel en organisatie, boekhouding, marketing, 

inkoop en verkoop. Er bestaan diverse meer of minder gestandaardiseerde applicaties 

die deel uitmaken van generieke processen in informatiesystemen van diverse 

ondernemingen. Dienstverlening kan zich specifiek toeleggen op een functionele 

oplossing of proces.
6
 In figuur 3.1 zijn de belangrijkste applicaties ter ondersteuning 

van bedrijfsprocessen aan de rechterzijde opgesomd. 

 Branche / sector: een andere onderverdeling van diensten is gericht op de sector 

waarin IT-diensten worden afgenomen. Veel applicaties vormen oplossingen voor 

specifieke sectoren / branches. In de zorg bestaat vraag naar een toepassing voor 

elektronisch patiëntenbeheer; gemeenten gebruiken een gemeentelijke 

basisadministratie; in de chemie is productiesoftware noodzakelijk om aan specifieke 

veiligheidsvoorschriften te voldoen tijdens het productieproces. Diensten kunnen 

worden onderscheiden naar sector waarin ze worden afgenomen. 

 Product / fabrikant: diensten kunnen worden onderscheiden naar een softwareproduct 

of productlijn. In de markt bestaat een specifieke vraag naar en aanbod van diensten 

                                                      
5
  Wij komen in de volgende paragraaf hierop terug. 

6
  Vaak geven dienstverleners die zich richten op functionele oplossingen naast IT-advies ook organisatieadvies. Een bekend 

voorbeeld is het aanbieden van diensten rond de boekhoudsoftware van Exact door accountantsbureaus. 
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rond een product of productlijn van een softwareaanbieder. De reden vormt het feit 

dat het, vaak vanwege compatibiliteit en economische voordelen, voor een afnemer 

eenvoudiger is als hij diverse softwareproducten bij één softwareaanbieder afneemt. 

De dienstverlening vindt voornamelijk plaats rond software leveranciers met een 

brede productlijn. Voorbeelden van deze producten zijn SAP software, Oracle 

software en Microsoft Business Solutions. 

 

De genoemde lijnen zijn in feite de verschillende dimensies waarlangs diensten 

afgenomen worden. De benaderingen doorsnijden elkaar op verschillende punten. Veel 

grotere dienstverleners bieden hun klanten een soort matrix van diensten aan. Zij kunnen 

hierbij iedere gewenste combinatie aanbieden aan afnemers. Kleinere IT-dienstverleners 

spelen hierop in met een bewuste keuze tussen wat zij wel en niet gaan aanbieden. Zij 

specialiseren zich langs één of meer van de genoemde lijnen. 

 

 

3.2.3 De IT-dienstenketen 

Voor de dienstverlening rond een informatiesysteem zijn een aantal opeenvolgende 

activiteiten te identificeren. In de definitie van IT-diensten vooraan in hoofdstuk 2 

kwamen zij al aan de orde. Een aantal dienstverleners spreekt van een soort IT-

levenscyclus waarin verschillende activiteiten een plaats hebben. IDC spreekt van 

activiteiten(groepen) die in bepaalde stadia afgenomen worden. Wij gaan uit van de term 

dienstenketen, aangezien hij het meest neutraal is. 

 

De onderdelen van de dienstenketen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

 planning en ontwerp (advisering) 

 implementatie 

 beheer 

 onderhoud en ondersteuning 

 scholing en training 

 

De verschillen in de aard van de activiteiten binnen deze vijf fasen zijn dermate groot, dat 

ze kunnen worden gezien als onderling verschillende functionele activiteiten. 

 

Planning en ontwerp 

Planning en ontwerp omvat het advies van IT-dienstverleners tot het opzetten of 

aanpassen van een infrastructuur, over het inpassen van applicaties of beiden. Onder deze 

term kan een veelheid aan activiteiten worden geschaard maar een aantal concrete 

diensten zijn evident. Een IT-dienstverlener kan worden ingezet om te bepalen en op 

papier uit te werken wat een onderneming nodig heeft aan IT om haar bedrijfsactiviteiten 

beter te laten verlopen. Ook kan een dienstverlener een inschatting maken van op welke 

wijze een informatiesysteem efficiënter kan worden ingericht of effectiever kan worden 

gemaakt. Daarnaast kan een dienstverlener ook om advies worden gevraagd over de 

selectie en keuze van een aanbieder voor de aanschaf van infrastructuur(componenten) en 

applicaties. 
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Implementatie 

Nadat de fase van de planning en het ontwerp van het opzetten of aanpassen van een 

informatiesysteem is voltooid, breekt de fase van implementatie aan. In deze fase wordt 

een concrete en praktische uitwerking gemaakt van de plannen. De dienstverlening in de 

fase van implementatie betreft het project management, het installeren van de 

infrastructuur, het integreren van infrastructuurcomponenten en / of applicaties en het 

configureren van het informatiesysteem. In veel projecten wordt ook software op maat 

geschreven, als volledig nieuwe applicatie of als aanvulling op standaard applicaties. 

Daarnaast kan gedacht worden aan het testen of het systeem werkt en het fysiek 

verplaatsen en herplaatsen van systemen. Ook hier kan een veelheid aan gedetailleerde 

activiteiten opgesomd worden. 

 

Beheer 

Beheer is gericht op het uitvoeren en faciliteren van processen rond gedeelten van of het 

geheel van de IT van een organisatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld administratieve 

taken, asset management, inkoop van producten en / of business recovery. Het doel is het 

beschikbaar stellen en houden van bestaande technologie (bijvoorbeeld het netwerk, de 

desktops of de applicaties) richting de gebruikers en het aanpassen van de systemen aan 

de eisen van gebruikers. 

 

Onderhoud en ondersteuning 

Onderhoud en ondersteuning worden binnen IT-dienstverlening ook wel break/fix 

diensten genoemd. Onderhoud en ondersteuning is sterk op producten gericht en het 

voorkomen en verhelpen van problemen. Met onderhoud en ondersteuning wordt dat wat 

niet werkt, gerepareerd. Dit kan zowel software als hardware problemen betreffen. De 

vorm, waar het in gebeurt, is typisch eerste- en tweedelijns ondersteuning, ofwel een 

telefonische helpdesk en in het geval van escalatie een persoonlijk ingreep, op afstand 

(remote) of op locatie (on-site). In het geval van producten wordt reparatie uitgevoerd op 

de locatie van dienstverleners. Deze vorm van dienstverlening is grotendeels sterk 

gestandaardiseerd en kan vaak als pakket worden aangeschaft, doorgaans in combinatie 

met de aanschaf van een product als een soort uitgebreide garantieregeling. 

 

Scholing en training 

Ondernemingen kunnen dienstverleners inhuren om de specifieke gebruikers en IT-

beheerders van informatiesystemen kennis en vaardigheden bij te brengen (om met het 

informatiesysteem of specifieke onderdelen hiervan om te kunnen gaan). Voor de 

beheerders zijn trainingen noodzakelijk om kennis bij te brengen over de werking van het 

informatiesysteem, over infrastructuur of infrastructuurcomponenten of over applicaties. 

Daarnaast kunnen technische en gebruiksvaardigheden aangeleerd worden om het 

eerstelijns beheer te kunnen uitvoeren. Voor de gebruikers van IT-middelen kan scholing 

en training voor de applicaties of productlijnen genoemd worden. 

 

De verschillende functionele activiteiten uit de dienstenketen vinden gedeeltelijk 

sequentieel plaats maar kunnen ook parallel worden uitgevoerd. Scholing en training 

kunnen al na de fase van planning en ontwerp gegeven worden. Het beheer en onderhoud 

en ondersteuning vinden in de praktijk ook parallel plaats. Daarnaast bestaat bij planning 

en ontwerp en implementatie een onderscheid tussen een volledige nieuwe inrichting van 

een informatiesysteem op het gebied van dienstverlening en een (graduele) aanpassing 
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van het bestaande informatiesysteem. Dienstverleners richten zich op IT-advies (planning 

en ontwerp), of op IT-implementatie, of op beheer, of op onderhoud en ondersteuning of 

op training of op combinaties van deze activiteiten. 

 

Een verdere onderverdeling 

De verschillende functionele activiteiten kunnen nog weer verder uitgesplitst worden in 

kleinere activiteiten. IDC heeft in eerdere studies een verdere onderverdeling in de 

activiteiten gemaakt. In bijlage 3 wordt een verdere onderverdeling van de activiteiten 

gepresenteerd. 

 

Conclusie 

In het vervolg van deze studie nemen wij de dienstenketen als invalshoek voor IT-

dienstverlening. De keuze voor de dienstenketen is praktisch het beste omdat alle diensten 

hierin eenvoudig in te delen zijn in tegenstelling tot andere invalshoeken. Daarnaast is 

een indeling naar dienstenketen bruikbaar voor de infrastructuurzijde en de 

applicatiezijde van een informatiesysteem. 

 

 

3.3 Markt voor IT-diensten 

3.3.1 De vraag naar IT-diensten 

Aankoop van IT-diensten 

Figuur 3.2 biedt een overzicht welke verschillende diensten in de diverse lijnen van de 

organisatie worden afgenomen. Het besluit tot aankoop van IT-diensten wordt op 

verschillende niveaus binnen de organisatie van een afnemer genomen. In bijlage 4 wordt 

hierover enige achtergrondinformatie gegeven. 

 

 Figuur 3.2 In welk organisatiedeel van de afnemer wordt besloten over de inkoop van verschillende IT-diensten? 

Bron: IDC, 2003 
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Selectie en keuze van IT-dienstverleners 

In principe kan een onderneming alles uitbesteden bij één dienstverlener. Die zorgt dan 

voor alle gewenste vormen van dienstverlening uit de dienstenketen. Daarentegen kunnen 

echter ook diensten met een beperkte reikwijdte worden afgenomen bij een 

dienstverlener. 

 

IT-dienstverlening bestaat in feite uit de organisatie van vaardigheden. De organisatie is 

soms in handen van de aanbieder en soms in handen van de afnemer. Indien een afnemer 

zelf voor de organisatie verantwoordelijk is, bestaat de toegevoegde waarde van de 

dienstverlener uit het leveren van gevraagde vaardigheden. In de praktijk betekent dit dat 

een afnemer een selectie maakt uit CV’s van IT-experts met specifieke vaardigheden die 

door één of meerdere dienstverleners worden aangeboden. Indien de dienstverlener de 

verantwoordelijkheid krijgt over de organisatie (zij het in de vorm van een project of een 

proces), is het aan de aanbieder om de vaardigheden te organiseren (te bundelen) op een 

wijze dat een oplossing wordt geboden voor een probleem van de afnemer. 

 

In de praktijk kiezen afnemers van IT-diensten vaak meerdere dienstverleners (oplopend 

tot meerdere tientallen voor grote ondernemingen). De afnemers kiezen verschillende 

dienstverleners omdat transactiekosten relatief beperkt zijn. Een praktisch motief voor het 

kiezen van meerdere IT-dienstverleners is het voorkomen van een vendor lock-in. 

Afnemers van diensten zijn bevreesd voor een te grote afhankelijkheid van een bepaalde 

dienstverlener. Dit geldt met name voor afnemers die grotendeels afhankelijk zijn van een 

beperkt aantal gespecialiseerde software- of hardwareleveranciers die eveneens de 

dienstverlening op zich nemen. 

 

Voor de keuze van een dienstverlener zijn de volgende criteria voor afnemers van IT-

diensten in zijn algemeenheid van belang: 

 Ervaring met soortgelijke dienstverlening: eerdere ervaringen met soortgelijke 

opdrachten, bij voorkeur in dezelfde sector, zijn vaak van belang. Indien een IT-

dienstverlener goede referenties heeft in een bepaalde sector zullen meer 

ondernemingen in die sector geneigd zijn om deze aanbieder te overwegen. 

Aanbieders die juist geen referenties hebben in een bepaalde sector, kost het 

aanzienlijk meer moeite om het vertrouwen van klanten te winnen, zelfs indien de 

kennis van bedrijfsprocessen totaal onbelangrijk is. Referenties worden gezien als een 

voorwaarde voor kwaliteit. 

 Vertrouwen: voor de meeste ondernemingen is een relatie met een IT-dienstverlener 

in belangrijke mate een kwestie van vertrouwen. Het imago van een dienstverlener 

speelt hierbij een belangrijke rol. 

 Een gunstige tariefstelling: voor de meeste diensten speelt prijs een belangrijke rol, 

tenzij een leverancier over zeer schaarse kennis beschikt rond bijvoorbeeld een 

specifieke applicatie. In dat geval is een afnemer bereid om aanzienlijk hogere 

tarieven te accepteren. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de kennis rond de 

infrastructuur relatief generiek is en dat prijs bij de leveranciersselectie daar een 

belangrijke rol speelt. Applicatiekennis is meer specifiek, met name zo lang er een 

beperkt aantal gebruikers is. 

 Continuïteit: afnemers werken doorgaans met IT-dienstverleners samen over een 

langere termijn. Zij kiezen daarom bij voorkeur voor een financieel stabiele partner. 



 Marktafbakening in de sector IT-dienstverlening 20

 

De bovenstaande criteria worden in de interviews gedeeld door bijna alle afnemers van 

IT-diensten. De ervaring met soortgelijke opdrachten wordt grosso modo als belangrijkste 

criterium genoemd. Voor grote ondernemingen is een belangrijk selectiecriterium 

daarnaast vaak de aanwezigheid in het buitenland en een voldoende kritische massa. Dit 

wordt door alle internationale afnemers van IT-diensten genoemd. Voor kleine 

ondernemingen is van belang of een dienstverlener maatwerk biedt en een afnemer niet 

afhankelijk wordt van een standaardpakket aan dienstverlening. De bereidwilligheid van 

een dienstverlener om een project aan te nemen, een flexibele opstelling van de 

dienstverlener en de continuïteit van de dienstverlener worden daarnaast genoemd als 

criteria. 

 

 

3.3.2 Uitbesteden of niet? 

Voor de directie van ondernemingen bestaat voor een groot aantal bedrijfsactiviteiten 

vooraf de keuze tussen ‘make or buy’. Zo ook voor IT-diensten. In feite draait de aankoop 

van IT-diensten om ‘het inschakelen van mannetjes’, zoals sommige afnemers van IT-

diensten IT’ers noemen. Werknemers van IT-dienstverleners worden tijdelijk ingehuurd 

of voor een langere periode gedetacheerd om activiteiten op het gebied van planning en 

ontwerp, implementatie, beheer, onderhoud en ondersteuning, en scholing en training te 

verrichten. Behalve de vraag naar mannetjes (in feite de vraag naar vaardigheden) kan 

een onderneming een IT-dienstverlener vragen een oplossing te bieden voor een probleem 

op het gebied van het opzetten van informatiesystemen of het beheren hiervan voor een 

bepaalde termijn (de organisatie van vaardigheden). 

 

De gemaakte keuze tussen het al dan niet inkopen van IT-diensten verschilt per type 

dienst. De keuze zal worden ingegeven door de kenmerken van de dienst. Indien een 

onderneming een activiteit beschouwt als een kernactiviteit, is zij het minst geneigd om 

het uit te besteden en juist bereid om flink te investeren in eigen kennis en capaciteiten. 

Indien een onderneming gelooft dat een derde partij het beter en / of goedkoper kan, is zij 

eerder bereid om uit te besteden. 

 

Ook is de conjuncturele situatie sterk bepalend voor de vraag naar IT-diensten van 

dienstverleners. In een recessie is de vraag naar IT-projecten meestal lager omdat 

ondernemingen vaak als eerste bezuinigen op deze projecten. Deze projecten worden dan 

niet uitgevoerd, uitgesteld of eventueel in huis uitgevoerd. In economisch slechte tijden 

denken ondernemingen wel eerder aan (volledige) uitbesteding van beheer. In ruil voor 

een feitelijke overname van een bedrijfsonderdeel, krijgt de aanbieder een contract voor 

het beheer van een bepaalde omgeving voor meestal enkele jaren. Het voordeel voor de 

afnemer is dat deze activiteiten van de balans worden afgehaald en hij op de korte termijn 

(en mogelijk ook op de lange termijn) geld overhoudt aan de transactie. 

 

Echter, nadat eenmaal gekozen is voor het uitbesteden van IT-projecten en het beheer van 

activiteiten is het lastig om de activiteiten weer intern uit te gaan voeren of ze in eigen 

beheer uit te gaan voeren. Overigens nemen wij in het vervolg van deze studie de 

activiteiten die door afnemers in eigen huis worden uitgevoerd, en dus niet worden 
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uitbesteed, niet mee. Bij de bepaling van de marktomvang worden zij buiten beschouwing 

gelaten. 

 

 Figuur 3.3 IT-outsourcing strategie van ondernemingen in Nederland met meer dan 50 werknemers 

Vraag: Welke van de volgende omschrijvingen beschrijft het beste uw IT sourcing 

strategie? 

54%

27%

10%
1% 8%

U doet alles in eigen huis met eigen mensen

U doet zoveel mogelijk in huis, maar besteedt projecten vaak uit

Het beheer van niet-kritische omgevingen besteedt u deels of geheel uit

U besteedt zoveel mogelijk uit bij een verscheidenheid van leveranciers

U besteedt zoveel mogelijk uit bij zo min mogelijk leveranciers

 
Bron: IDC (2003), InfoWorld Survey 

 

 

3.3.3 Omvang van de markt voor IT-diensten 

De omvang van de markt voor IT-dienstverlening wordt gepresenteerd in tabel 3.1. IDC 

heeft een uitsplitsing beschikbaar naar de verschillende diensten in de dienstenketen. 

Daarbij is bovendien een onderscheid mogelijk tussen infrastructuur- en 

applicatiediensten. 

 

 Tabel 3.1 IT-uitgaven in Nederland (mln. Euro’s in 2002) 

 Planning en 

implementatie 

Beheer Onderhoud en 

ondersteuning 

Scholing en 

training 

Totaal 

Infrastructuur 662 1380 737 140 2919 

Applicaties 934 1232 349 274 2789 

Totaal 1596 2612 1086 414 5708 

Bron: IDC 

 

In tabel 3.1 zijn de absolute uitgaven aan IT-diensten voor de verschillende diensten in de 

dienstenketen vermeld. In tabel 3.2 worden de procentuele cijfers weergegeven. 
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 Tabel 3.2 Procentuele IT-uitgaven in Nederland (% in 2002) 

 Planning en 

implementatie 

Beheer Onderhoud en 

ondersteuning 

Scholing en 

training 

Totaal 

Infrastructuur 11,5 24,2 12,9 2,5 51,1 

Applicaties 16,4 21,6 6,1 4,8 48,9 

Totaal 27,9 45,8 19,0 7,3 100 

Bron: idem 

 

Het belang van verschillende sectoren 

De omvang van de markt voor IT-diensten kan verder uitgesplitst worden naar de 

verschillende sectoren van afnemers. In tabel 3.3 wordt een uitsplitsing van de uitgaven 

naar IT-diensten naar verschillende sectoren gegeven. De indeling naar sectoren komt 

overeen met de gebruikelijke sectorgrenzen van IT-dienstverleners. In bijlage 5 wordt 

enige achtergrondinformatie over de onderverdeling naar sectoren gepresenteerd. 

 

 Tabel 3.3 Onderverdeling van sectoren 

Sector Onderdelen Afname  

IT-diensten 

2002 (EUR 

Mln.) 

Financiële dienstverlening Bankwezen, Verzekeringswezen, Overige financiële 

diensten 

1.154 

Industrie Olieverwerkende en chemische industrie, 

Metaalindustrie en elektronica, Voeding en tabak, Textiel 

en leer, Druk en uitgeverijen, Overig  

961 

Distributie Groothandel, Detailhandel, Horeca, Transport  895 

Gezondheidszorg Gezondheidszorg 81 

Overheid en onderwijs Rijksoverheid, Provinciale en Gemeentelijke overheid, 

Onderwijs 

919 

Telecommunicatie en 

nutsbedrijven 

Telecommunicatie, Nutsbedrijven 657 

Overig Landbouw en visserij, Bouwnijverheid, Zakelijke 

dienstverlening, Overige dienstverlening, Consumenten 

1.042 

Bron: R. Ellens, P. Vermeulen & M. Warmerdam (2003)
7
 

 

De IT-uitgaven van de verschillende sectoren kunnen eveneens verder worden uitgesplitst 

naar de verschillende activiteiten uit de dienstenketen. Tabel 3.4 geeft een overzicht. 

                                                      
7  R. Ellens, P. Vermeulen & M. Warmerdam (2003), IT Spending by Vertical Markets in the Netherlands (August 2003), IDC 

Benelux, Amsterdam. 
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 Tabel 3.4 IT-uitgaven naar fasen in de dienstenketen uitgesplitst per sector (mln. Euro’s) 

Sector Planning en 

implementatie 

Beheer Onderhoud en 

ondersteuning 

Scholing en 

training 

Totaal 

Financiële 

dienstverlening 

291 558 240 65 1154 

Industrie 326 395 179 61 961 

Distributie 303 334 158 99 895 

Gezondheidszorg 26 31 16 7 81 

Overheid en 

onderwijs 

210 528 129 52 919 

Telecommunicatie 

en nutsbedrijven 

151 355 124 27 657 

Overig 289 411 240 102 1042 

Totaal 1596 2612 1086 414 5708 

Bron: idem 

 

Uit het overzicht kan afgelezen worden dat achtereenvolgens de sectoren financiële 

dienstverlening, industrie, overheid en onderwijs en distributie de belangrijkste 

afnemersgroepen van IT-diensten zijn. Tabel 3.5 geeft een procentuele onderverdeling. 

 

 Tabel 3.5 Procentuele IT-uitgaven naar fasen in de dienstenketen uitgesplitst per sector (in %) 

Sector Planning en 

implementatie 

Beheer Onderhoud en 

ondersteuning 

Scholing en 

training 

Totaal 

Financiële 

dienstverlening 

25 48 21 6 100 

Industrie 34 41 19 6 100 

Distributie 34 37 18 11 100 

Gezondheidszorg 32 39 20 9 100 

Overheid en onderwijs 23 57 14 6 100 

Telecommunicatie en 

nutsbedrijven 

23 54 19 4 100 

Overig 28 39 23 10 100 

Totaal 28 46 19 7 100 

Bron: idem 

 

Het belang van de omvang van de afnemer van IT-diensten 

Bij de omvang van de vraag naar IT-diensten kan een duidelijk onderscheid worden 

gemaakt naar de omvang van de afnemers. In figuur 3.4 zijn de uitgaven van IT-diensten 

uitgesplitst naar de omvang van de onderneming. Hieruit blijkt dat ongeveer driekwart 

van de IT-diensten worden afgenomen door de grootste 500 ondernemingen in 

Nederland.
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 Figuur 3.4 Uitgaven aan IT-dienstverlening naar omvang van de onderneming (in termen van omzet) 

Bron: IDC 

 

Ondernemingen uit het MKB hebben een ander inkooppatroon van IT-diensten dan grote 

ondernemingen. Grote ondernemingen besteden relatief veel aan planning en ontwerp, en 

implementatie terwijl kleine afnemers zich beperken tot planning en ontwerp, en 

eventueel installatiediensten van de wederverkoper of eventueel de accountant. Kleine 

ondernemingen nemen ten opzichte van grote ondernemingen vooral onderhoudsdiensten 

af. 

 

 

3.3.4 Aanbod van IT-diensten 

Aanbieders van IT-diensten 

In Nederland is een groot aantal IT-dienstverleners actief. Volgens het CBS waren er 

begin 2002 ruim 17.500 IT-dienstverleners
8
. Daaronder vallen ongeveer 125 IT-

dienstverleners met meer dan 100 werknemers. Het overgrote deel bestaat uit kleine 

dienstverlenende ondernemingen met slechts enkele werknemers in dienst. 

 

Kleine dienstverleners richten zich met name op de lokale en regionale markten en 

bedienen met name kleine ondernemingen, of hebben een specifieke specialisatie 

waarmee zij ook aan grote ondernemingen hun diensten aanbieden. De diensten aan 

kleine ondernemingen omvatten met name installatie van infrastructuurcomponenten en 

applicaties, onderhoud en ondersteuning. IT-wederverkopers nemen naast pure 

dienstverleners een deel van de dienstverlening voor hun rekening. De grote 

dienstverleners bieden hun diensten voornamelijk aan grote en in mindere mate 

middelgrote afnemers aan. Zij hebben een breed pallet aan dienstverlening ter 

beschikking. 

 

                                                      
8
  Centraal Bureau voor de Statistiek, Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit, Voorburg/Heerlen 

2003-11-25. Hieronder vallen ook standaard software leveranciers, maar wordt de dienstverlening van de IT-handel en IT-

productie weer niet meegerekend. 
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In tabel 3.6 zijn de tien grootste IT-dienstverleners, in termen van omzet, opgesomd. 

Voor de verschillende activiteiten uit de dienstenketen wordt voor de verschillende 

dienstverleners aangegeven welke diensten uit de dienstenketen, uitgesplitst naar 

infrastructuur en applicaties, zij aanbieden. De volgorde van de dienstverleners is bepaald 

aan de hand van de IT-diensten omzet in Nederland (2002). 

 

 Tabel 3.6  Dienstverlening van grootste dienstverleners in Nederland 

 Planning en ontwerp 

(advies) / Implementatie 

Beheer Onderhoud en ondersteuning Training 

Atos Origin A/I A/I   

PinkRoccade A/I A/I A  

CGEY A/I A  A/I 

Getronics A/I I I I 

LogicaCMG A/I A   

IBM A/I A/I I A/I 

HP I I I I 

Ordina A/I A/I   

EDS A A/I   

Centric A/I A/I   

A=Applicatiediensten; I=Infrastructuurdiensten 

Bron: IDC 

 

In de top-10 bevinden zich voornamelijk dienstverleners die een zeer breed aanbod van 

diensten hebben (bron: IDC): 

 Alle tien dienstverleners leveren een totaaloplossing op het gebied van planning en 

ontwerp, implementatie en beheer; 

 Er zijn drie dienstverleners actief (IBM, HP, Getronics) die ook onderhoud en 

ondersteuning als hun kernactiviteit beschouwen; 

 Er is één dienstverlener (EDS) die zich voornamelijk op beheer richt, maar ook 

planning en ontwerp en implementatiediensten levert; 

 Voor drie dienstverleners is training een belangrijke kernactiviteit: Cap Gemini Ernst 

& Young, IBM en HP; 

 Twee dienstverleners richten zich met name op de infrastructuur: HP en Getronics. 

 

De top-10 dienstverleners hebben voldoende schaal om een groot aantal disciplines te 

herbergen zodat zij top-500 klanten op een breed gebied kunnen ondersteunen (bron: 

IDC). De grote dienstverleners leveren hun diensten gewoonlijk op basis van een matrix 

die ondersteund wordt door competence centers. De ondersteunende competence centers 

zijn kennispoelen op het gebied van diensten rond specifieke producten en / of processen. 

De matrix bestaat uit de volgende twee assen: 

 Marktsectoren: voor de meeste dienstverleners is de indeling naar marktsectoren 

vooral van belang voor de verkooporganisatie, bedrijfsadvies en het vertalen van 

sectorproblemen naar oplossingen. 

 Disciplines: de delivery units, bestaande uit advies (planning en ontwerp) en / of 

ontwikkeling en integratie, beheer / outsourcing, support (onderhoud en 

ondersteuning) en training. 
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Kleinere dienstverleners kunnen niet de schaal verzamelen om op dergelijk brede wijze 

diensten aan te bieden. Zij vinden hun klanten dan ook doorgaans buiten de top-500 van 

het bedrijfsleven. Zij beperken zich in hun aanbod van diensten en specialiseren zich 

meestal op een van de volgende diensten (bron: IDC): 

 Diensten rond bepaalde (groepen) softwareproducten; 

 Diensten rond bepaalde lagen of componenten van de infrastructuur (bijv. netwerken, 

opslag); 

 Diensten voor het MKB, waarbij de focus op de infrastructuur ligt; 

 Specialisaties in fasen van de dienstenketen met vaak een bewuste keuze voor 

applicatiediensten of infrastructuurdiensten. 

 

Kennis en middelen 

In principe vormt de kern van IT-dienstverlening de beschikbaarheid van mensen met 

specifieke kennis van ICT en de mogelijkheid om deze onder de aandacht te brengen van 

potentiële opdrachtgevers. Aangezien veel diensten op locatie bij de opdrachtgever 

worden of kunnen worden uitgevoerd, heeft een startende dienstverlener daarnaast in 

principe weinig andere activa nodig (een mobiele telefoon, een internet aansluiting en een 

laptop). Er is daarom een groot aantal freelancers op de markt actief die dankzij een eigen 

klein netwerk van opdrachtgevers acteren in de IT-dienstensector. Bovendien is het maar 

een kleine stap voor veel van deze zelfstandigen om een bedrijf met meer dan één 

werknemer op te zetten, zodat de IT-diensten sector al met al een relatief groot aantal 

starters kent. Het aantal IT-dienstenbedrijven is dan ook bijna verdrievoudigd tussen 1993 

en 2003, terwijl het totale aantal bedrijven in de Nederlandse markt met niet meer dan 

16% gegroeid is in dezelfde periode. 

 

 Figuur 3.5 Index aantal bedrijven in Nederland (1993 = 100), sector IT-diensten (BIK 72) vs. alle Nederlandse bedrijven  

Bron: CBS, 2004 
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Naarmate een dienstverlener groter wordt investeert hij in een kantoor, een netwerk, 

verkoop, marketing en staffunctionarissen. Om de kennis op peil te houden (of te 

brengen) dient een dienstverlener regelmatig in training te investeren. Hij kan zelf in 

training investeren, maar ook gebruik maken van het aanbod van partners 

(productleveranciers). Indien hij grote projecten wenst aan te nemen zal hij ook moeten 

investeren in een sterke eigen infrastructuur, waarbinnen applicaties getest kunnen 

worden, de ICT van de klant op afstand in de gaten kan worden gehouden en waar 

computercapaciteit en / of toepassingen van klanten beheerd worden. In het laatste geval 

krijgt de dienstverlener te maken met forse investeringen. Deze kan hij omzeilen door 

samen te werken met bijvoorbeeld een telecommunicatiepartij die datacenterfaciliteiten 

bezit. De benodigde kennis en middelen voor het aanbieden van IT-diensten zijn aldus 

sterk gecorreleerd met het ambitieniveau van een toetredende partij. Naarmate de omvang 

van afnemer van IT-diensten groter is zijn de vereiste investeringen om diensten aan te 

kunnen bieden hoger. 

 

Inzet van dienstverlening en contracten 

De vorm van dienstverlening wordt vaak aangepast op basis van de frequentie en de duur 

van de inzet van een IT’er. Een onderscheid bestaat tussen dienstverlening op basis van 

detachering, (verantwoordelijkheid voor) projecten en op basis van (langdurige) 

uitbesteding. Detachering is het tijdelijk onderbrengen of indelen van werknemers van 

IT-dienstverleners bij de afnemer van deze diensten. Bij projecten neemt de 

dienstverlener de verantwoordelijkheid over het geheel of een deel van een project. Hij 

wordt verantwoordelijk voor de organisatie van middelen en het eindresultaat. 

Uitbesteding (outsourcing) betekent het overdragen van de verantwoordelijkheid van één 

of meerdere processen. In het uiterste geval worden werknemers en middelen 

overgenomen van een afnemer door de dienstverlener. 

 

In de praktijk bestaan diverse contractvormen. Vaak wordt tussen de dienstverleners en 

de grotere afnemers maatwerk afgesproken. Vooral de kleinere afnemers hebben soms te 

maken met standaard dienstverleningscontracten zonder of met weinig 

keuzemogelijkheden. 

 

De voorwaarden in een contract zijn zeer divers. In zijn algemeenheid neemt het aantal 

zekerheden dat wordt opgenomen toe naarmate de afhankelijkheid van een afnemer van 

een dienstverlener toeneemt. Een beheercontract is vaak erg uitvoerig en gedetailleerd om 

alle risico’s af te dekken. Met name het niveau van dienstverlening wordt vastgelegd in 

zogenaamde service level agreements (SLA’s). De basis van een dergelijk contract is 

gewoonlijk een resultaatverplichting. In het geval van planning en implementatie is het 

contract minder uitvoerig en wordt steeds vaker een duidelijke resultaatverplichting 

opgenomen. In de meeste contracten wordt echter een schatting van de kosten gegeven en 

betaalt de afnemer extra projectkosten. In het geval van onderhoud en ondersteuning zijn 

voorwaarden voor de kwaliteit van de dienstverlening meestal pregnant aanwezig in een 

contract. De voorwaarden zijn sterk gestandaardiseerd. De beschikbaarheid (zoals 24-7) 

en de responsetijd van een dienstverlener zijn vaak erg belangrijk. Bij scholing en 

training gaat het gewoonlijk om een vaste prijs voor een bepaald aantal trainingen, 

waarbij soms met aparte examenkosten. 
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De wijze van vergoeding voor de dienstverlening is grotendeels op basis van een budget. 

Dit is vastgesteld aan de hand van het aantal uren of dagen werk maal een tarief voor een 

IT’er. In een aantal gevallen wordt een vast tarief voor een bepaald pakket aan 

dienstverlening voorgesteld. Deze manier van vergoeding komt voor bij alle vormen van 

dienstverlening. Een opkomende vorm van vergoeding is een gedeelde risk/reward. Dit 

geldt voor projecten die een direct en meetbaar bedrijfsdoel hebben, zij het een 

kostenbesparing of een omzetverbetering. De dienstverlener krijgt bijvoorbeeld een 

vergoeding uitgedrukt in een percentage van de kostenbesparing of de omzetgroei. 

 

 

3.3.5 Kenmerken van het aanbod van IT-dienstverlening 

Concentratiegraad 

De sector IT-dienstverlening als geheel is gezien het aantal dienstverleners redelijk 

geconcentreerd. De grootste dienstverleners hebben het overgrote deel van de markt in 

handen. In figuur 3.6 is de omzet van de top 10 van de IT-dienstverleners afgebeeld. 

Tezamen zijn zij verantwoordelijk voor een IT-dienstenomzet van € 5,2 miljard op een 

markt met een omvang van € 5,8 miljard. Wij moeten echter aantekenen dat hierbij 

sprake is van dubbeltellingen. Veel dienstverleners besteden delen van projecten uit aan 

andere dienstverleners. Gemiddeld word zo’n 20% van de omzet van een dienstverlener 

verdiend als onderaannemer. Deze omzet zien we daarom bij twee aanbieders terug. 

Wanneer hiervoor gecorrigeerd wordt dan nemen de top 10 dienstverleners nog altijd een 

marktaandeel in van 72%. 
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 Figuur 3.6 Omzet tien belangrijkste IT-dienstverleners in Nederland 

Bron: IDC, 2003 

 

Kostenstructuur 

De kosten voor het aanbieden van IT-diensten bestaan uit materiaal en uur- of 

dagtarieven, of uit een soort verzekeringspremie. De tarieven zijn opgebouwd uit een 

viertal componenten. De componenten zijn: 

1. de loon- en salariskosten van een werknemer in de IT-dienstverlener (inclusief 

pensioenkosten, leasekosten, onkosten, enz.) 

2. een dekking van de kosten van overhead 

3. offertekosten (verkoopkosten) 

4. een winstopslag (bepaald door schaarsteverhoudingen) 

 

Een gemiddelde werknemer van een IT-dienstverlener kan meestal voor een groot 

gedeelte van zijn tijd ingezet worden op productieve activiteiten, waardoor de tijd 

grotendeels declarabel is. Voor een aantal activiteiten dat meer gespecialiseerd is, is de 

bezettingsgraad vaak kleiner gezien de beperkte marktomvang. Mede gezien de 

investeringen in kennis en de schaarste van het aanbod wordt voor deze werknemers een 

hoger tarief gevraagd. Een werknemer dient normaliter de kosten van de overhead 

(gebouw, inventaris, ondersteunend personeel) te dekken. Dit geldt uiteraard niet voor 

freelancers. Tenslotte wordt een winstopslag gevraagd. Een dagtarief voor een IT’er 

begint rond de € 500 per dag maar kan sterk oplopen als de specialisatie hoger is. De 

tarieven voor freelancers liggen gemiddeld iets lager. 
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De brutomarges op verschillende diensten variëren sterk door de tijd. Eind jaren negentig 

was de vraag groter dan het aanbod voor de meeste IT-diensten. De grootste discrepantie 

bestond echter op advies (planning en ontwerp) en implementatie rond applicaties. De 

brutomarges waren destijds het hoogst in deze diensten. De laatste drie jaar is echter een 

flink aanbodoverschot ontstaan door een sterk teruggevallen vraag.
9
 

 

Toetreding tot de markt 

Toetreding als freelancer tot de sector IT-dienstverlening is vrij gemakkelijk en kost 

hooguit enkele duizenden euro’s. Een voorwaarde is wel dat bepaalde basiskennis en 

vaardigheden aanwezig zijn, en ook contacten met potentiële opdrachtgevers. Om 

effectief te kunnen concurreren met grote IT-dienstverleners die grote afnemers bedienen, 

is de drempel veel hoger. Die drempel bestaat grotendeels uit de beschikbaarheid van 

voldoende gekwalificeerd personeel om een dienst aan te kunnen bieden. Daarnaast 

vormt de schaal van activiteiten een belemmering: hoe groter de gewenste schaal van 

dienstverlening hoe hoger de belemmeringen. 

 

De belangrijkste belemmeringen voor IT-dienstverleners om diensten aan te gaan bieden 

zijn de volgende drie: 

 Beschikking over een project portfolio: een nieuwe aanbieder van IT-diensten dient 

een project portfolio op te bouwen alvorens hij succesvol een markt kan betreden. 

 Investeringen in acquisitie: een aanbieder van IT-diensten die actief wil worden op 

het gebied van diensten waarop hij nog niet actief is moet investeren in het acquireren 

van opdrachten. Hier gaat enige inspanning mee gepaard. Voor kleine IT-

dienstverleners betekent het binnenhalen van een project tijd en moeite vooraf die 

zich niet meteen terugverdienen. 

 Project management: voor het succesvol kunnen uitvoeren van projecten dient een 

aanbieder aantoonbare ervaring te hebben met het leiden van projecten. Voor 

afnemers van IT-diensten is het belangrijk om een goede projectleider in te huren die 

een project succesvol weet te beheren en af te ronden. Mede gezien het groot aantal 

niet succesvolle projecten in de praktijk worden hier eisen aan gesteld door afnemers. 

Voor een aanbieder is het van belang om ervaren mensen met voldoende kennis in 

huis te hebben. 

 

Voor aanbieders van IT-diensten zijn deze belemmeringen niet altijd aanwezig wanneer 

mogelijkheden bestaan tot samenwerking met andere dienstverleners. In de praktijk wordt 

vaak samengewerkt door dienstverleners. Dit kan op ad hoc basis, door een strategische 

alliantie en door middel van wederverkoop. 

 

Consolidatie in de IT-dienstensector 

In de sector IT-dienstverlening is er een duidelijke concentratietendens door fusies en 

overnames. Het laatste vindt om overwegend om één van de volgende drie redenen 

plaats: 

 Het verbreden van het dienstenaanbod; 

 Het creëren van schaal, waardoor kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd; 

 De overname van mensen en middelen van een opdrachtgever binnen een 

outsourcingscontract. 

                                                      
9
  In hoofdstuk 4 wordt teruggekomen op de brutomarges op het aanbieden van IT-diensten. 
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Tijdens de hoogconjunctuur in de tweede helft van de jaren negentig werden op grote 

schaal jonge, kleine innovatieve dienstverleners door grote IT-bedrijven overgenomen om 

een sterkere positie binnen groeimarkten, zoals ERP en e-commerce, te verkrijgen. In het 

begin van dit decennium kwamen met name veel jonge dienstverleners in de problemen. 

Bedrijven werden geheel of gedeeltelijk overgenomen door meer kapitaalkrachtige 

dienstverleners. In de huidige marktsituatie zijn er relatief weinig starters aangezien de 

behoefte aan nieuwe technologie bij afnemers beperkt is. De behoefte om in korte tijd 

nieuwe, innovatieve diensten te ontwikkelen is daardoor ook relatief laag, zodat de 

behoefte aan overnames van innovatieve starters momenteel beperkt is. 

 

Er is eveneens sprake van een meer constante lange termijnontwikkeling, namelijk een 

consolidatie in de top van de markt. Deze ontwikkeling uit zich als volgt: 

 Grote partijen nemen middelgrote dienstverleners over (bijvoorbeeld TAS door 

PinkRoccade); 

 Grote IT-dienstverleners nemen bedrijfs- en managementadviesbureaus over 

(PricewaterhouseCoopers door IBM, Ernst & Young Consulting door Cap Gemini, 

KPMG Consulting door Atos Origin); 

 Grote internationale IT-dienstverleners nemen andere grote IT-dienstverleners over 

(Sema door Atos Origin, CMG door Logica, Compaq door HP). 
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4 Marktafbakening in sector IT-dienstverlening 

4.1 Inleiding 

De doelstelling van deze studie is te komen tot een productmarktafbakening voor de 

sector IT-dienstverlening op economische en mededingingsrechtelijke gronden. In 

voorgaande hoofdstukken zijn hiervoor al enige bouwstenen verzameld. Voor de 

onderbouwing van de marktafbakening zal geput worden uit deze eerder beschreven 

informatie en uit de resultaten van de gehouden interviews met de aanbieders en afnemers 

van IT-diensten. 

 

De doelstelling en reikwijdte van dit onderzoek zijn niet zodanig dat een volmaakte 

afbakening van de relevante productmarkten in de sector IT-dienstverlening te realiseren 

is. De ambitie is wel om de inzichten in de marktafbakening in de sector IT-

dienstverlening te verbeteren. 

 

Nadat wij de methode tot afbakening van de relevante dienstenmarkten hebben besproken 

in paragraaf 4.2, nemen wij enkele overwegingen bij de afbakening in ogenschouw in 

paragraaf 4.3. Daarna verantwoorden wij de gekozen indeling in IT-diensten in paragraaf 

4.4. In paragraaf 4.5 kijken wij naar de substitutiemogelijkheden binnen de gekozen 

marktindeling. Hierbij neemt de identificatie van toetredingsbelemmeringen een 

belangrijke plaats in. Vervolgens gaan wij na of een nadere onderverdeling naar 

functionele oplossing of proces, naar sector of naar de omvang van de afnemer 

geïdentificeerd kan worden. Het hoofdstuk sluit af met de resultaten van de 

afbakeningsanalyse en de mogelijke geïdentificeerde relevante productmarkten. 

 

 

4.2 Marktafbakening: methode 

Voor de afbakening van de productmarkten in de sector IT-dienstverlening kan gebruik 

gemaakt worden van de zogenaamde “SSNIP-test”. Bij deze methode worden de 

mogelijkheden van vraag- en aanbodsubstitutie en potentiële concurrentie op een 

coherente wijze geanalyseerd. Hiermee kunnen de mogelijkheden van disciplinering van 

aanbieders op een bepaalde markt bepaald worden. In box 4.1 wordt een korte toelichting 

gegeven van de methodiek bij de afbakening van relevante productmarkten. 
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 Box 4.1 Toelichting afbakening van relevante markt 

Voor een economische beoordeling van concentraties en misbruik van economische machtsposities is het van 

belang situaties te identificeren waarin een onderneming of een groep van ondernemingen marktmacht kunnen 

uitoefenen. Vanuit een economisch perspectief richt de analyse zich dan op de vraag of een concentratie leidt 

tot een beperking van de effectieve concurrentie, waardoor een onderneming in staat wordt gesteld om 

winstgevend en duurzaam de prijzen van haar diensten te verhogen. De mate waarin ondernemingen hiertoe in 

staat zijn, hangt af van de beschikbaarheid van substituut-producten of -diensten en de mogelijkheid van andere 

ondernemingen om deze producten aan te bieden. 

 

De relevante markt bevat alle substitueerbare producten of diensten in een bepaald geografisch gebied die een 

significante concurrerende beperking vormen op de producten of diensten van belang. De relevante markt kan 

worden gedefinieerd als een dusdanige verzameling van producten of diensten dat een (hypothetische) 

monopolist van die verzameling in staat zou zijn om de prijzen duurzaam en winstgevend te verhogen. In zijn 

algemeenheid kan een groep van producten of diensten niet gemonopoliseerd worden als er sprake is van 

voldoende: 

 Vraagsubstitutie; 

 Aanbodsubstitutie; 

 Potentiële concurrentie. 

 

Vraagsubstitutie vindt plaats als consumenten / afnemers overstappen van het ene product / dienst naar het 

andere in reactie op een verandering in de relatieve prijzen van de producten / diensten. De aanwezigheid van 

vraagsubstitutie vormt een onmiddellijke en effectieve disciplinerende kracht voor de aanbieders van een 

bepaald product / dienst. Aanbodsubstitutie vindt plaats als alternatieve producenten reageren op een toename 

in de relatieve prijs van een bepaald product / dienst door bepaalde productiefactoren of faciliteiten in te zetten 

om ook het gemonopoliseerde product / dienst op korte termijn en zonder hoge additionele investeringen aan te 

gaan bieden. In beide gevallen is een (hypothetische) monopolist niet in staat om de prijs van het product / 

dienst duurzaam te verhogen zonder dat een afname in de verkoop plaatsvindt en het prijsvoordeel wegvalt. 

 

Ter bepaling van de relevante markt wordt de zogenaamde SSNIP-test doorgaans gebruikt waarbij begonnen 

wordt met de kleinst mogelijke markt. Door het testen van het effect van een duurzame verhoging van de prijs 

van een bepaald product of dienst op de substitutie van alternatieve producten / diensten en alternatieve 

aanbieders kan de markt geleidelijk aan vergroot worden totdat een markt afgebakend is waarop een 

denkbeeldige monopolist duurzaam een voor hem gunstige prijsverhoging zou kunnen doorvoeren.  

 

De SSNIP-test wordt doorgaans gebruikt als conceptueel kader voor de bepaling van de 

relevante markt. Voor de afbakening van de relevante markt(en) wordt een kwalitatieve 

analyse uitgevoerd. Een kwantitatieve schatting valt buiten de scope van deze studie.
10

 

Het concept van de hypothetische monopolist test wordt als gedachte-experiment gebruikt 

bij de mogelijke afbakening van de productmarkten in de sector IT-dienstverlening. 

Startend vanuit de geïdentificeerde deelmarkten zal op basis van de beschikbare 

informatie van eerdere hoofdstukken een inschatting worden gemaakt van de dichtst bij 

gelegen substituten voor de onderscheiden diensten. 

 

 

                                                      
10

  Hiervoor zijn, mits voldoende data aanwezig zijn, in de praktijk methoden beschikbaar. 
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4.3 Kanttekeningen bij de afbakening van IT-diensten 

Alvorens over te gaan tot een daadwerkelijke afbakening van de sector maken wij eerst 

twee belangrijke kanttekeningen, namelijk de dynamiek in de sector en de complexiteit 

van een exacte afbakening van IT-diensten. 

 

 

4.3.1 Dynamiek in de sector IT-dienstverlening 

De aard van IT-dienstverlening is in een relatief beperkte tijd aan grote veranderingen 

onderhevig geweest (en dit zal in de nabije toekomst blijven). Voor een marktafbakening 

van de sector IT-dienstverlening is het van belang om rekening te houden met deze 

dynamiek in de markt. Het is daarom van belang niet alleen te kijken naar de huidige 

situatie in de markt, maar mede de ontwikkeling van IT-dienstverlening voor de komende 

jaren in ogenschouw te nemen. 

 

De dynamiek in de sector wordt bepaald door drie aspecten, namelijk productinnovaties, 

procesinnovaties en als gevolg hiervan veranderingen in de marktstructuur. 

 

Productinnovatie 

De opkomst van nieuwe toepassingen op het gebied van infrastructuur en applicaties blijft 

de laatste twee jaren enigszins achter met uitzondering van nieuwe toepassingen van 

draadloze technologie. Een grote variatie aan apparaten, zowel alternatieven voor Pc’s als 

diverse gebruiksapparaten en productiemiddelen, kan steeds vaker door middel van 

draadloze technologie met elkaar data uitwisselen. Op dit gebied van draadloze 

technologie zullen nieuwe IT-diensten ontstaan, maar is het op dit moment afwachten op 

welke wijze de ontwikkeling plaats gaat vinden. In ieder geval zal het aangeboden 

dienstenpakket zich continu aanpassen aan de (gepercipieerde) vraag naar IT-diensten. 

 

Procesinnovaties 

De tendens in de IT-dienstensector is een steeds verdere standaardisatie van de 

dienstverlening. Infrastructuur en een groot gedeelte van de applicaties worden steeds 

meer een commodity waardoor ook de dienstverlening rond de producten meer standaard 

wordt. Installatie, onderhoud en beheer van infrastructuur en (standaard)applicaties zijn 

concrete activiteiten die meer gestandaardiseerd worden. Hierdoor worden 

schaalvoordelen steeds belangrijker voor het kunnen aanbieden van IT-diensten. Voor 

dienstverleners vormt het aanbieden van een compleet pakket aan dienstverlening in één 

contract en de benutting van de mogelijkheden tot standaardisatie de uitdaging. De 

belangrijkste toekomstige vormen van dienstverlening, eerder beschreven in hoofdstuk 2, 

zijn vermeld in box 4.2. 
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Box 4.2: Innovativiteit in IT-dienstverlening 

De belangrijkste richtingen waarin de dienstensector zich zal ontwikkelen zijn application service provision, 

managed services en utility computing. 

 1. application service provision: het aanbieden van standaard applicaties via het Internet of een beveiligd 

netwerk aan meerdere klanten tegelijk op basis van een vast bedrag per gebruiker; 

2. managed services: IT-dienstverleners doen een gestandaardiseerd aanbod om de volledige dienstenketen 

rond IT-producten, bijvoorbeeld voor de desktop, dataopslag en beveiliging, aan te gaan bieden tegen een 

vaste prijs; 

3. utility computing: Een type dienstverlening waarin een leverancier (of combinatie van leveranciers) 

rekenkracht, dataopslag en computerinfrastructuur levert aan de klant. Die betaalt op zijn beurt voor wat hij 

gebruikt in plaats van een vaste vergoeding, zoals tot nu toe gebruikelijk bij uitbestedingopdrachten. Het gaat 

hierbij om een zo efficiënt mogelijke aanwending van computerkracht tegen zo laag mogelijke variabele kosten. 

 

Veranderingen in de marktstructuur 

De laatste jaren laten een opkomst en ondergang van een groot aantal IT-dienstverleners 

zien. De sector is als gevolg hiervan sterk dynamisch te noemen; vier jaar geleden zag de 

markt er geheel anders uit. Een gedeelte van de huidige belangrijkste spelers in de markt 

is de afgelopen tien jaar pas echt opgekomen, voornamelijk door fusies en overnames. 

Kleine succesvolle gespecialiseerde dienstverleners zijn overgenomen door de grote 

dienstverleners. Minder succesvolle dienstverleners zijn in de tweede helft van de jaren 

negentig ontstaan maar ondertussen weer van de markt verdwenen. De concentratiegraad 

in de sector IT-dienstverlening is geleidelijk toegenomen. 

 

Bij de afbakening van de sector IT-dienstverlening wordt rekening gehouden met de 

bovenstaande visie op de toekomst van de sector. Desondanks heeft de keuze voor een 

afbakening op dit moment slechts een beperkte houdbaarheid. Na verloop van tijd zal 

door de veranderingen in de IT-sector een heroverweging van de mogelijke relevante 

markten dienen plaats te vinden. 

 

 

4.3.2 Exactheid van de afbakening 

Een andere belangrijke overweging bij de mogelijke afbakening van de markten voor IT-

dienstverlening vormt de moeilijkheid van het exact afbakenen van de IT-dienstenmarkt. 

Uit de beschrijving in hoofdstuk 3 blijkt al dat in de praktijk een bundeling van IT-

diensten met IT-producten en zakelijke diensten waar te nemen is. In de praktijk is de 

scheidslijn tussen het advies over informatiesystemen (planning en ontwerp) en 

bedrijfsadvies niet scherp te trekken. 

 

De sector IT-dienstverlening heeft daarnaast net als andere dienstensectoren te maken met 

een complementariteit tussen producten en diensten. Voor de bepaling van de markt voor 

IT-diensten is complementariteit tussen diensten vaak leidend voor de mate waarin 

substitutiemogelijkheden zich kunnen voordoen. 

 

De complementariteit van IT-diensten met andere vormen van dienstverlening en de 

onduidelijke scheidslijn tussen deze diensten leiden, evenals de dynamiek in de sector, tot 

de constatering dat een exacte afbakening van de markt voor IT-diensten moeilijk is. 
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Voor afbakening van de sector IT-dienstverlening op economisch en 

mededingingsrechtelijk verantwoorde wijze dienen deze overwegingen in het achterhoofd 

gehouden te worden. 

 

 

4.4 Startpunt 

IT-diensten kunnen vanuit functioneel perspectief worden onderverdeeld in een groot 

aantal afzonderlijke activiteiten / diensten. In de eerder gemelde bijlage 2 is een overzicht 

gegeven van een groot aantal onderscheidende functionele activiteiten in IT-

dienstverlening. Deze activiteiten kunnen in de praktijk nog weer verder opgesplitst 

worden in deelactiviteiten. In hoofdstuk 3 is al gesteld dat onder IT-diensten een zeer 

groot en dynamisch aantal activiteiten valt die in een even grote variatie gebundeld of 

apart afgenomen kunnen worden. 

 

Het startpunt van de analyse tot afbakening leggen wij op een niveau hoger, namelijk op 

het niveau van de inkoop van (de vraag naar) IT-diensten en de wijze waarop IT-diensten 

worden vermarkt (het aanbod van diensten). Hierbij kiezen wij a-priori voor een 

aggregatie van de functionele activiteiten tot op het niveau dat zij als dienst worden 

aangeboden. Bij deze aggregatie van activiteiten dient wel adequaat rekening gehouden te 

worden met de mogelijkheden tot vraag- een aanbodsubstitutie van de afzonderlijke 

activiteiten onderling binnen de geaggregeerde groepen.
11

 

 

Voor de start van de analyse van de marktafbakening wordt een tweetal indelingen 

gekozen op basis waarvan de initiële markten gevormd worden. Dit is: 

 Een indeling naar dienstenketen; 

 Een indeling naar infrastructuur- en applicatiediensten. 

De keuze voor een indeling op basis van de dienstenketen en het onderscheid tussen 

infrastructuur- en applicatiediensten wordt hieronder toegelicht. 

 

 

4.4.1 Indeling naar dienstenketen 

Een indeling op basis van de IT-dienstenketen (planning en ontwerp, implementatie, 

beheer, onderhoud en ondersteuning, scholing en training) blijkt een zinnig onderscheid 

te zijn voor de inkoop en verkoop van IT-diensten. Een voordeel van de indeling naar 

dienstenketen ten opzichte van de verschillende overige invalshoeken van IT-diensten is 

dat alle IT-diensten volledig onder te verdelen zijn in de dienstenketen.
12

 Daarnaast blijkt 

uit het aanbod van IT-diensten door dienstverleners dat velen hun diensten langs de lijnen 

van de dienstenketen aanbieden. Grote en middelgrote IT-dienstverleners, met een 

velerlei van dienstverlening, maken een onderscheid naar dienstverlening op basis van de 

                                                      
11  Wij starten met een aantal geaggregeerde groepen van activiteiten / diensten en analyseren of deze groepen als mogelijke 

relevante markten opgevat kunnen worden. Hierbij analyseren wij of (combinaties van) afzonderlijke diensten uit de 

geaggregeerde groep gemonopoliseerd kunnen worden. Indien deze combinaties in voldoende mate substitueerbaar zijn, 

kan gevoegelijk aangenomen worden dat de afzonderlijke activiteiten binnen de geaggregeerde groep eveneens in grote 

mate substitueerbaar zijn. 
12

  De dienstenketen is voor elke soort afnemer (sector) relevant in tegenstelling tot een doorsnijding op basis van product / 

aanbieder (in het geval van applicaties) of op basis van technologie (in het geval van infrastructuur). 
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IT-dienstenketen. Dit wordt geïllustreerd door de organisatiestructuur van de grotere 

geïnterviewde IT-dienstverleners, die meerdere diensten aanbieden. Vanuit de vraag naar 

IT-diensten vormt de IT-dienstenketen eveneens een geschikt startpunt omdat de diensten 

functioneel onderscheidende activiteiten vormen voor afnemers. In de interviews met de 

aanbieders en afnemers van IT-diensten is de bruikbaarheid van de IT-dienstenketen 

bevestigd. 

 

 

4.4.2 Indeling naar infrastructuur- en applicatiediensten 

Een tweede indeling betreft het onderscheid tussen diensten op het gebied van 

infrastructuur en diensten op het gebied van applicaties. Wij gebruiken hierbij het eerder 

genoemde onderscheid tussen diensten rond de infrastructuur (computer hardware plus 

infrastructuur software) en diensten rond applicaties (applicatie tools en 

applicatiesoftware). 

 

Het voordeel van de indeling tussen infrastructuur- en applicatiediensten is dat zij 

betrekking hebben op verschillende producten, namelijk de infrastructuur(componenten) 

en applicaties. De organisatiestructuur van afnemers en de besluitvorming van de 

aankoop van IT-diensten is meestal ingericht op het onderscheid tussen deze producten, 

zoals bij de geïnterviewde afnemers wordt bevestigd. Ook aanbieders van IT-diensten 

gebruiken vaak een (functioneel) onderscheid tussen infrastructuur- en applicatiediensten. 

Dit is vaak historisch gegroeid. De aanbieders van infrastructuurdiensten komen vaak 

voort uit en / of zijn de producenten van infrastructuur of infrastructuurcomponenten die 

zich eveneens hebben toegelegd op dienstverlening. Dit blijkt duidelijk uit de 

geschiedenis van IT-dienstverlening (zie hoofdstuk 2). Dienstverlening op het terrein van 

applicaties is op een andere wijze ontstaan. 

 

 

4.4.3 Startmarkten 

In tabel 4.1 is een indeling voor de afbakening van de sector IT-dienstverlening langs de 

twee dimensies uiteengezet. Het startpunt voor de verdere afbakening vormt de 

identificatie van IT-diensten uitgesplitst naar de verschillende functionele activiteiten uit 

de IT-dienstenketen enerzijds, en naar infrastructuur en applicatiediensten anderzijds. Dit 

leidt tot een initiële situatie met tien mogelijke onderscheiden markten voor IT-

dienstverlening. 

 

 Tabel 4.1 Startpunt van de afbakening van diensten in de sector IT-dienstverlening 

Diensten Planning en 

ontwerp 

Implementatie Beheer Onderhoud en 

ondersteuning 

Scholing en 

training 

Infrastructuur 

 

     

Applicaties 

 

     

 

De cellen in tabel 4.1 geven een verzameling van activiteiten / diensten weer en vormen 

als zodanig een aggregatie. Een voorbeeld ter verheldering: alle activiteiten / diensten op 



 Marktafbakening in de sector IT-dienstverlening 38 

het gebied van planning en ontwerp van een infrastructuur zijn opgenomen in de eerste 

cel. Voor de bepaling van de mogelijk relevante productmarkten voor IT-diensten dienen 

de substitutiemogelijkheden vanuit zowel een vraag- als aanbodperspectief tussen de tien 

verschillende initiële markten geanalyseerd te worden. 

 

 

4.5 Een nadere onderverdeling 

Als uitgangspunt voor de marktafbakening van de relevante markten is gekozen voor de 

bovenstaande indeling in tien initiële markten. Mogelijk is voor de afbakening van de 

relevante productmarkten voor IT-diensten een nadere onderverdeling van de diensten op 

basis van een andere invalshoek nuttig. Deze situatie doet zich mogelijk voor als binnen 

één of meerdere van de tien markten de substitutiemogelijkheden beperkt zijn. 

 

Bij de afbakening van de relevante markten zal om deze reden bij de beoordeling nader 

aandacht worden besteed aan de volgende mogelijkheden: 

 Een verdere indeling naar proces / oplossing (in het geval van applicaties) 

 Een verdere indeling naar sectoren (van afnemers); en 

 Een verdere indeling naar de omvang van de afnemers. 

 

 

4.5.1 Indeling naar functionele oplossing / proces 

Een verdere onderverdeling naar dienstverlening rond bepaalde functionele oplossingen 

of processen (zoals personeel en organisatie of boekhouding) vormt eveneens een 

relevant onderscheid om rekening mee te houden. Deze indeling richt zich dan op alleen 

dienstverlening rond applicaties. De implementatie van bepaalde boekhoudkundige 

applicaties, bijvoorbeeld Exact software, kan mogelijk voor potentiële aanbieders van IT-

diensten een grotere belemmering voor toetreding vormen dan het implementeren van 

applicaties voor andere functionele oplossingen. 

 

 

4.5.2 Indeling naar sectoren 

Een andere functionele indeling naar diensten is een mogelijk onderscheid naar de 

verschillende geïdentificeerde sectoren waarin afnemers van IT-diensten zich bevinden. 

De substitutiemogelijkheden voor de verschillende vormen van IT-dienstverlening 

kunnen tussen sectoren beperkt zijn waardoor mogelijkheden bestaan om prijzen voor 

dienstverlening in bepaalde sectoren duurzaam te verhogen zonder dat dit repercussies 

heeft op korte termijn. De mogelijkheden van substitutie van dienstverlening, in de vorm 

van planning en ontwerp van applicaties, voor de sector financiële dienstverlening 

kunnen bijvoorbeeld verschillend zijn van deze dienstverlening in de sector 

telecommunicatie en nutsbedrijven. 
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4.5.3 Indeling naar de omvang van de afnemer 

Ook de grootte van de afnemer
13

 of eventueel de omvang van de inkoop van IT-diensten 

van afnemers kan mogelijk een onderscheidend element vormen voor de 

marktafbakening. De substitutiemogelijkheden voor kleine en grote afnemers van IT-

diensten kunnen verschillend van elkaar zijn. Bijvoorbeeld, de mogelijkheden van vraag- 

en aanbodsubstitutie van het beheer van infrastructuurdiensten kunnen verschillen voor 

een multinationale onderneming dan voor een onderneming waar tien mensen werkzaam 

zijn. Een kleine afnemer van IT-diensten kan vaak genoegen moeten nemen met een IT-

dienstverlener die een standaard dienstverlening biedt terwijl een grote afnemer de keuze 

heeft uit verschillende dienstverleners met een maatwerkoplossing. 

 

 

4.6 Toepassing afbakeningstest 

Door middel van een beoordeling van substitutiemogelijkheden analyseren wij of de 

geïdentificeerde markten mogelijk afzonderlijk als relevante markten gelden of een 

(verdere) aggregatie of clustering noodzakelijk is. Eerst onderzoeken wij de 

substitutiemogelijkheden binnen de groep van tien relevante markten, onderscheiden naar 

de dienstenketen en infrastructuur / applicaties. Daarna analyseren wij de relevantie van 

mogelijke nadere indelingen op basis van de sectoren waarin afnemers actief zijn, de 

grootte van de afnemer en de functionele oplossingen. We doen dit door te bekijken of er 

een sterke mate van specificiteit bestaat voor bepaalde dienstverlening. 

 

De aanpak van de afbakening ziet er dan als volgt uit: 

 Beoordeling van de mate van vraag- en aanbodsubstitutie van infrastructuur en 

applicaties voor de verschillende diensten uit de dienstenketen; 

 Beoordeling van de mate van vraag- en aanbodsubstitutie van de verschillende 

diensten uit de dienstenketen voor zowel infrastructuurdiensten en applicatiediensten; 

 Identificatie van een mogelijk nader onderscheid naar functionele oplossing / proces 

binnen de onderscheiden markten naar dienstenketen en infrastructuur / applicaties; 

 Identificatie van een mogelijk sectoronderscheid voor de verschillende markten 

binnen de onderscheiden markten naar dienstenketen en infrastructuur / applicaties; 

 Identificatie van een mogelijk onderscheid naar de grootte van de afnemers van IT-

diensten binnen de onderscheiden markten naar dienstenketen en infrastructuur / 

applicaties. 

 

 

4.6.1 De mogelijkheden tot vraagsubstitutie 

We starten bij de analyse van de vraagsubstitutie met de tien initiële markten, ingedeeld 

op basis van de vijf diensten uit de dienstenketen en de infrastructuur- en 

applicatiediensten. De vraag is of afnemers van de individuele diensten op korte termijn 

en zonder hoge kosten kunnen overstappen van de ene IT-dienst naar een andere IT-

                                                      
13

  In termen van het aantal werknemers of de omzet. 
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dienst in reactie op een geringe en duurzame verandering in de relatieve prijzen van de 

diensten (vraagsubstitutie). 

 

Vraagsubstitutie binnen de dienstenketen 

Substitutiemogelijkheden tussen de diensten uit de groep van tien kunnen zich op twee 

manieren voordoen. Een eerste manier is dat binnen infrastructuur- of applicatiediensten 

voldoende vraagsubstitutie bestaat tussen twee of meer diensten uit de dienstenketen. 

Meer concreet, kiest een afnemer die voor planning en ontwerp van applicaties gebruik 

maakt van een dienstverlener voor een andere dienst uit de dienstenketen, bijvoorbeeld 

implementatie van applicaties, in het geval de prijzen hiervan duurzaam verhoogd 

worden. De mogelijkheden tot vraagsubstitutie zijn echter afwezig aangezien de aard van 

de dienst vraagsubstitutie al volledig uitsluit. De keuze voor de dienstenketen zorgt voor 

een impliciet onderscheid van de vraag naar IT-diensten bezien vanuit de afnemer. 

 

Vraagsubstitutie binnen infrastructuur- en applicatiediensten 

Een andere manier is dat binnen een dienst uit de dienstenketen voldoende 

vraagsubstitutie bestaat tussen deze dienst op het terrein van de infrastructuur 

(infrastructuurdienst) en op het terrein van de applicaties (applicatiediensten). De 

mogelijkheden voor vraagsubstitutie tussen de verschillende diensten zijn hier vanuit de 

afnemer geredeneerd eveneens afwezig. Het informatiesysteem van afnemers heeft zowel 

een infrastructuur als applicaties. Een IT-oplossing kan, zoals eerder beschreven, 

omschreven worden als een toepassing (software applicaties) die een infrastructuur nodig 

heeft om benut te kunnen worden. Net zoals deze producten niet gesubstitueerd kunnen 

worden, is het ook niet mogelijk om de infrastructuur- en applicatiediensten te 

substitueren; beide diensten blijven noodzakelijk. Uiteraard kan een afnemer beslissen om 

in het geval van een verandering in prijzen van een dienst deze dienst voortaan niet meer 

in te kopen maar het zelf te gaan uitvoeren. In dit geval wordt de bewuste IT-dienst echter 

niet meer op een markt ingekocht en aldus valt het buiten beschouwing van deze studie. 

 

 

4.6.2 De mogelijkheden tot aanbodsubstitutie 

Aanbodsubstitutie vindt plaats als een IT-dienstverlener, niet actief op het aanbieden van 

een bepaalde dienst, reageert op een toename in de relatieve prijs van deze dienst door 

bepaalde productiefactoren of faciliteiten in te zetten om ook de dienst op korte termijn 

aan te gaan bieden. We starten bij de analyse van de aanbodsubstitutie eveneens met de 

tien markten ingedeeld op basis van de vijf diensten uit de dienstenketen en de 

infrastructuur- en applicatiediensten. 

 

Substitutiemogelijkheden tussen de diensten uit de tien initiële markten kunnen zich 

wederom op twee manieren voordoen. Een eerste manier is dat binnen een infrastructuur- 

of applicatiedienst voldoende aanbodsubstitutie bestaat tussen twee of meer diensten uit 

de dienstenketen. Een andere manier is dat binnen een dienst uit de dienstenketen 

voldoende aanbodsubstitutie bestaat tussen deze dienst op het terrein van de infrastructuur 

(infrastructuurdienst) en op het terrein van de applicaties (applicatiediensten). De mate 

waarin aanbodsubstitutie plaats kan vinden is afhankelijk van de hoogte van de 

toetredingsdrempels van een (potentiële) dienstverlener voor het kunnen aanbieden van 

een (andere) IT-dienst. 
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Wat zijn de toetredingsdrempels? 

Van belang is het onderscheid tussen actieve ondernemingen in de sector IT-

dienstverlening en volledige nieuwe toetreders. Voor het kunnen aanbieden van IT-

diensten dient een dienstverlener te beschikken over een aantal vereisten. Enkele eisen 

gelden in zijn algemeenheid voor het actief kunnen worden in de sector IT-

dienstverlening, andere eisen gelden in het bijzonder voor het aanbieden van een beperkt 

aantal IT-diensten. 

 

In hoofdstuk 3 zijn al de belangrijkste belemmeringen om IT-diensten in zijn 

algemeenheid aan te gaan bieden vermeld. Deze belemmeringen zijn door meerdere 

geïnterviewde partijen opgesomd. Zij zijn: 

 Beschikking over een relevante portfolio van opdrachten: een dienstverlener dient 

over een portfolio van opdrachten te beschikken en ervaring met het leiden en 

beheren van opdrachten te hebben; 

 Investeren in acquisitie van nieuwe opdrachten; en 

 Het beschikken over relevante kennis en vaardigheden. 

Voor een bestaande IT-dienstverlener zijn deze belemmeringen niet of beperkt aanwezig 

maar een potentiële dienstverlener dient te investeren om de bovenstaande drempels weg 

te nemen. 

 

Daarnaast gelden een aantal eisen voor het kunnen aanbieden van IT-diensten. De 

volgende belemmeringen zijn te identificeren: 

 De organisatie van vaardigheden: een IT-dienstverlener dient de vraag naar 

vaardigheden op een goede wijze te kunnen organiseren door de juiste persoon op de 

juiste plaats in te kunnen zetten; en 

 Het bezit van voldoende financiële middelen: voor een aantal diensten is de 

benodigde schaal voor het kunnen aanbieden van diensten hoger dan voor andere. De 

omvang van de dienstverlener is dan van belang; 

 De noodzaak van allianties met leveranciers van hardware en software producten: 

voor bepaalde dienstverlening is het van belang om ondersteuning in de vorm van 

toelevering te ontvangen van een leverancier om diensten te kunnen aanbieden. 

 

Welke drempels zijn bij de verschillende vormen van IT-dienstverlening aanwezig? 

De organisatie van vaardigheden en de wijze waarop werknemers van een dienstverlener 

worden ingezet verschilt bij de diverse diensten. De duur van een opdracht of project en 

de noodzaak tot aanwezigheid bij een klant vormen twee dimensies die grenzen stellen 

aan de mogelijkheden tot het aanbieden van bepaalde diensten. Een organisatie primair 

gericht op het uitvoeren van implementatie van infrastructuur en applicaties op locatie zal 

niet snel onderhoud en ondersteuning met 24 uurs stand-by kunnen aanbieden. 

Langdurige detachering op grote projecten vindt met name plaats bij implementatie en 

beheer op locatie en in mindere mate bij planning en ontwerp. Kortstondige 

tijdsgevoelige diensten liggen op het terrein van beheer op afstand, onderhoud en 

ondersteuning. 

 

De hoogte van de noodzakelijke financiële middelen verschilt sterk per dienst. Voor 

scholing en training zijn de vereiste middelen minimaal, voor planning, ontwerp en 

implementatie zijn de noodzakelijke middelen wat hoger evenals voor onderhoud en 
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ondersteuning. Voor het beheer op afstand (en dus niet op de locatie van de afnemer) 

kunnen volgens een aantal aanbieders van IT-diensten de vereiste middelen groot zijn, 

zeker wanneer een groot outsourcingscontract wordt gesloten. In dit geval gaan de 

mensen en middelen van de afnemer meestal over naar de IT-dienstverlener. Voor beheer 

waarbij werknemers van de dienstverlener op locatie gaan werken en mensen en 

middelen niet worden overgenomen zijn de investeringen veel lager aldus de 

geïnterviewde IT-dienstverleners. Voor beheer op locatie is de hoogte van de 

noodzakelijke middelen naar onze inschatting op basis van de interviews vergelijkbaar 

met planning en ontwerp en implementatie. 

 

Het hebben of aangaan van een partnership, ofwel een samenwerking of alliantie, met 

een leverancier van hardware of software is voor onderhoud en ondersteuning volgens 

een geïnterviewde afnemer van groot belang. Voor het kunnen uitvoeren dient een 

dienstverlener de beschikking te krijgen over de broncode. Onderhoud en ondersteuning 

van applicaties wordt door de leveranciers van deze applicaties soms niet eens toegestaan 

aan derden. Wanneer dit wel gebeurd wordt alleen aan een selectie van dienstverleners 

toegestaan dat zij onderhoud en ondersteuning bieden op de producten van de 

leveranciers. Hiervoor dient een dienstverlener aan te tonen dat hij veel ervaring heeft 

met het betreffende hardware- en met name softwareproduct, en voorheen succesvol is 

geweest om het vertrouwen van de leverancier te winnen. Vaak wordt ook volledige 

toewijding van de IT-dienstverlener aan de leverancier geëist aldus een IT-dienstverlener. 

Een leverancier biedt dan ondersteuning aan de dienstverlener door training, updates en 

patches ter beschikking te stellen. Op het gebied van onderhoud en ondersteuning van 

infrastructuur is het belang van een partnership weliswaar groot, maar van enigszins 

minder belang dan bij onderhoud en ondersteuning van applicaties. Voor implementatie 

van infrastructuur en applicaties is een partnership wel handig maar niet van 

doorslaggevend belang om de diensten te kunnen aanbieden. 

 

Wat zijn de consequenties voor de mogelijkheden tot aanbodsubstitutie binnen de 

dienstenketen? 

De bovengemelde specifieke eisen voor het kunnen aanbieden van IT-diensten werpen 

belemmeringen op voor het aanbieden van bepaalde IT-diensten waardoor de 

substitutiemogelijkheden beperkt worden. Hieronder bespreken wij per IT-dienst in welke 

mate de mogelijkheden bestaan om een aanpalende dienst aan te gaan bieden. 

 

Substitutie tussen planning en ontwerp en implementatie 

De implementatie van een infrastructuur (of infrastructuurcomponenten) en (integratie 

van) applicaties worden meestal uitgevoerd nadat de diensten op het terrein van planning 

en ontwerp zijn afgerond. In de fase van planning en ontwerp wordt een plan tot 

uitvoering opgesteld dat leidend is voor de implementatie van het project. In de praktijk 

blijkt dat de mogelijkheden tot het aanbieden van implementatiediensten groot zijn indien 

planning en ontwerp wordt aangeboden. Immers, een IT-dienstverlener die planning- en 

ontwerpactiviteiten heeft ontplooid bij bepaalde afnemers heeft vaak een dusdanige 

kennis van de organisatie en inzicht in de problematiek dat hij het beste geëquipeerd is 

om de implementatie van een project uit te voeren. Daarnaast is het zo dat de benodigde 

kennis en vaardigheden om een project te implementeren aanwezig moeten zijn om 

adequaat te kunnen plannen en ontwerpen. Voor een IT-dienstverlener die planning en 

ontwerp van een infrastructuur aanbiedt zijn de mogelijkheden om de implementatie van 
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de infrastructuur ter hand te nemen, en vice versa, in principe aanwezig. Dit geldt 

eveneens voor planning en ontwerp, en implementatie van applicaties. Diverse 

geïnterviewde aanbieders van IT-diensten geven aan dat er in wezen geen verschil is 

tussen het aanbieden van planning en ontwerp en implementatie. Dit blijkt ook uit het 

antwoord van enkele geïnterviewde dienstverleners die aangeven dat zij de planning en 

ontwerp van applicaties bij de ene afnemer verzorgen en een implementatie-opdracht bij 

een andere afnemer. Zij tekenen echter wel op dat en feit is dat de meeste afnemers van 

planning en ontwerp van een infrastructuur of applicaties een alternatieve dienstverlener 

kiezen voor de implementatie. De belangrijkste reden voor deze keuze is volgens enkele 

geïnterviewde afnemers van IT-diensten om minder afhankelijk te zijn van een bepaalde 

dienstverlener. 

 

Conclusie: de mogelijkheden van aanbodsubstitutie tussen planning en ontwerp, en 

implementatie van zowel een infrastructuur als van applicaties lijken zeer groot te zijn. 

 

Substitutie tussen planning en ontwerp plus implementatie en beheer op locatie 

Wanneer een IT-dienstverlener planning en ontwerp van een infrastructuur of applicaties 

aanbiedt, de implementatie van een infrastructuur of applicaties aanbiedt of beide, bestaan 

volgens de aanbieders van IT-diensten eveneens mogelijkheden voor het aanbieden van 

het beheer van applicaties op locatie. De beschikbare kennis van de infrastructuur of 

applicaties en de betreffende specificatie van de implementatie van de dienstverlener bij 

een bestaande klant maakt het relatief eenvoudig om ook het beheer op locatie uit te 

voeren. Het beheer op locatie betreft het detacheren van werknemers van de IT-

dienstverlener bij de afnemer. 

 

Voor een IT-dienstverlener actief op het terrein van planning en ontwerp en 

implementatie lijken de toetredingsbelemmeringen voor het beheer op locatie vrij beperkt 

te zijn. De organisatie van vaardigheden behoeft geen wijziging als een dienstverlener al 

op projectbasis en / of basis van detachering werkt. Daarnaast is het klantencontact al 

aanwezig en zijn de vereiste investeringen beperkt. Ook vice versa is het in principe 

mogelijk om vanuit het beheer op locatie planning en ontwerp en implementatie aan te 

gaan bieden. Hier gelden in principe eveneens weinig belemmeringen. In de praktijk 

blijkt volgens de interviews dat deze omgekeerde weg echter minder vaak voorkomt. De 

meeste dienstverleners komen op planning en ontwerp of op een implementatieproject 

binnen bij een organisatie en gaan gaandeweg ook beheer op locatie aanbieden. Volgens 

een afnemer van IT-diensten is het minder logisch om een dienstverlener aan wie het 

beheer op locatie is uitbesteed te vragen voor een implementatietraject alhoewel het in de 

praktijk wel voorkomt. Bij een nieuwe klant zullen de vereiste investeringen volgens 

enkele aanbieders van IT-diensten wat groter zijn omdat het klantencontact nog niet 

bewerkstelligd is. Inhoudelijk echter, kost het voor een aanbieder niet zo veel moeite om 

het beheer op locatie bij een nieuwe klant uit te gaan voeren aangezien na enige maanden 

een goed inzicht is in de wijze waarop het informatiesysteem bij een klant werkt. 

 

Conclusie: de mogelijkheden van aanbodsubstitutie tussen planning en ontwerp, 

implementatie en beheer op locatie van zowel een infrastructuur als van applicaties lijken 

groot te zijn. 
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Substitutie tussen beheer op afstand en de overige diensten uit de dienstenketen
14

 

Uit de eerdere beschrijving blijkt dat het beheer op afstand (outsourcing) van een 

infrastructuur en / of applicaties financiële middelen noodzaakt. Hierdoor gelden relatief 

grote belemmeringen voor dienstverleners die actief willen worden in het aanbieden van 

beheer op afstand. Het kunnen aanbieden van beheer op afstand (outsourcing) vereist 

investeringen in onder meer een beveiligd datacentrum, beveiligde communicatielijnen en 

beheersoftware. De investeringen voor een klein datacentrum zijn volgens een IT-

dienstverlener in de orde van enkele honderdduizenden euro’s maar zij lopen al snel op 

tot tientallen miljoenen of zelfs honderden miljoen euro’s wanneer de schaal van 

activiteiten groot genoeg moet zijn voor het aanbieden van diensten aan grote 

ondernemingen. Bovendien kost het enige tijd om over deze middelen te beschikken. Het 

is volgens een aantal geïnterviewden evenwel mogelijk om een samenwerkingsverband 

met een onderneming die datacentrumfaciliteiten aanbiedt te sluiten, maar hier gaat enige 

tijd over heen. Echter, er dienen wel partijen te zijn die capaciteit kunnen en willen 

leveren. Dit is een relatief kleine groep van telecommunicatieaanbieders. Daarnaast 

vereist het aanbieden van beheer op afstand investeringen in een kantoor en 

ondersteunende diensten aldus een aanbieder van IT-diensten. 

 

Conclusie: de mogelijkheden van aanbodsubstitutie tussen beheer op afstand enerzijds en 

planning en ontwerp, implementatie, beheer op locatie anderzijds van zowel een 

infrastructuur als van applicaties lijken beperkt te zijn. 

 

Substitutie tussen onderhoud en ondersteuning en de overige diensten 

Voor het kunnen aanbieden van onderhoud en ondersteuning kost het aangaan van een 

partnership met een leverancier met name tijd omdat het vertrouwen aanwezig moet zijn 

dat een IT-dienstverlener goede diensten kan leveren. Daarnaast dient een IT-

dienstverlener, om concurrerend te zijn met andere dienstverleners, meteen op een grote 

schaal diensten aan te gaan bieden volgens een afnemer van IT-diensten. Dit is echter 

zeer lastig zeker met de aanwezigheid van langlopende onderhoud- en 

ondersteuningscontracten. Voor een IT-dienstverlener met een goede naam en reputatie is 

de investering in het aangaan van een partnership relatief gering, maar het kost tijd om 

onderhoud en ondersteuning commercieel aan te bieden en klanten voor je te winnen. 

Voor kleine dienstverleners kost het veel meer tijd. 

 

Conclusie: de mogelijkheden van aanbodsubstitutie tussen onderhoud en ondersteuning 

enerzijds en planning en ontwerp, implementatie, beheer op locatie en beheer op afstand 

anderzijds van zowel een infrastructuur als van applicaties lijken vrij beperkt te zijn. 

 

Substitutie tussen scholing en training en de overige diensten 

Voor een IT-dienstverlener actief op het terrein van planning en ontwerp, implementatie 

en functioneel beheer is het volgens zowel aanbieders als afnemers van IT-diensten 

relatief eenvoudig om ook scholing en training aan te bieden. Scholing en training komt 

met name kijken bij de implementatie en het beheer van een infrastructuur of applicaties. 

Bij een project tot implementatie wordt vaak een projectteam gevormd met werknemers 

                                                      
14

  Met de overige diensten uit de dienstenketen bedoelen wij naast beheer, planning en ontwerp, implementatie, onderhoud 

en ondersteuning en scholing en training. In het vervolg wordt steeds een bepaalde dienst uit de dienstenketen genomen 

en worden de andere diensten uit de dienstenketen betiteld als overige diensten. 
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van een dienstverlener en medewerkers van de afnemer. Bij de implementatie vindt vaak 

al training on the job plaats door de (gedetacheerde) medewerker van de dienstverlener. 

Training wordt hierbij gedeeltelijk binnen reguliere projecten uitgevoerd om reguliere 

werknemers om te leren gaan met nieuwe toepassingen. Daarnaast vindt bij het beheer op 

locatie waarbij een werknemer van de dienstverlener gedetacheerd is bij de afnemer 

overdracht van kennis en vaardigheden plaats zodat ook hier training plaatsvindt. 

 

Een IT-dienstverlener actief op planning en ontwerp, implementatie en beheer heeft 

werknemers met de kennis en voldoende ervaring om in ieder geval aan zijn klanten 

scholing en training te geven. Wil hij ook nieuwe klanten bedienen dan zitten de 

investeringen met name in promotie en een stuk opleiding van werknemers voor het 

geven van cursussen. Eventueel kunnen nieuwe medewerkers aangetrokken worden met 

de benodigde ervaring. Grote investeringen zijn niet noodzakelijk, zelfs niet voor een 

volledig nieuwe toetreder. Hij dient slechts mensen met relevante ervaring aan zich te 

binden. 

 

Conclusie: de mogelijkheden van aanbodsubstitutie tussen scholing en training enerzijds 

en planning en ontwerp, implementatie, beheer op locatie anderzijds van zowel een 

infrastructuur als van applicaties lijken groot te zijn. 

 

Bevinding 

Uit de bovenstaande beschrijving blijkt dat vanuit de aanbodkant planning en ontwerp 

(advies), implementatie, het beheer op locatie relatief goed substitueerbaar lijken te zijn. 

Het aanbieden van onderhoud en ondersteuning enerzijds en het beheer op afstand 

anderzijds kent grote belemmeringen omdat het belang van een partnership met 

leveranciers en het investeren in faciliteiten substantiële kosten en tijd met zich 

meebrengen. Voor scholing en training zijn de belemmeringen beperkt, zowel voor 

nieuwe dienstverleners als voor dienstverleners actief in planning en ontwerp, 

implementatie en beheer. 

 

Wat zijn de consequenties voor de mogelijkheden tot aanbodsubstitutie tussen 

infrastructuur- en applicatiediensten? 

De volgende stap is de beantwoording van de vraag of de toetredingsbelemmeringen voor 

het aanbieden van een infrastructuur- of een applicatiedienst dermate hoog zijn voor een 

dienstverlener actief op één van beiden dat de mogelijkheden tot aanbodsubstitutie 

beperkt zijn. 

 

Substitutie tussen planning en ontwerp, implementatie en beheer op locatie van een 

infrastructuur- en applicatiedienst 

Het is de vraag in hoeverre het aanbieden van planning en ontwerp, implementatie en het 

functioneel beheer van een infrastructuur mogelijk is wanneer dezelfde activiteiten op het 

terrein van applicaties al worden aangeboden en vice versa. Anders gezegd, bestaan er 

voor een dienstverlener actief op planning en ontwerp, implementatie en het functioneel 

beheer op locatie van een infrastructuur belemmeringen om deze diensten ook voor 

applicaties uit te gaan voeren. 

 

De benodigde kennis om applicaties op bedrijfsprocessen af te stemmen is volgens de 

meeste geïnterviewde partijen vrij specifiek en vereist zowel kennis van bedrijfsprocessen 
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als van de applicaties. De noodzakelijke kennis van applicaties (software) is over het 

algemeen complexer en uitgebreider dan de kennis van een infrastructuur (hardware en 

netwerken). Iedere afnemer van een IT-dienst heeft een infrastructuur liggen die, met 

uitzondering van complexe organisaties, relatief generiek is. In het geval van applicaties 

is de mate van specificiteit van de software en aanverwante diensten groter. Voor een 

nieuwe toetreder zijn in ieder geval investeringen in kennis nodig om de planning en het 

ontwerp, implementatie en beheer op locatie aan te gaan bieden. Voor een dienstverlener 

die naast deze diensten voor een infrastructuur ook applicatiediensten wil gaan aanbieden, 

zal de vereiste investering groter zijn dan omgekeerd. Dit is in het bijzonder het geval 

wanneer een dienstverlener een nieuwe klant voor zich wil winnen. De belemmeringen 

zijn dan nog groter dan in het geval nieuwe diensten bij een bestaande klant worden 

aangeboden. 

 

Een ander element van belang is de wijze waarop afnemers kijken naar infrastructuur- en 

applicatiediensten. Voor een afnemer van IT-diensten is het gewenste doel bij de inzet 

van IT-dienstverleners anders bij infrastructuur- dan bij applicatiediensten. In het geval 

van infrastructuur is het van belang om op tijd componenten te vervangen en de 

infrastructuur zo efficiënt mogelijk in te richten. De inzet van IT-dienstverleners op het 

gebied van infrastructuur is om de efficiëntie te verbeteren en aldus kosten te besparen. 

Dienstverleners dienen zich hierdoor te richten op een minimalisering van de kosten van 

een infrastructuur bij een gegeven gevraagd prestatieniveau. In het geval van applicaties 

ligt dit anders. Zij automatiseren processen en proberen daarmee de kwaliteit of 

productiviteit te verbeteren. Voor een dienstverlener bestaat de taak om een 

maximalisering van de opbrengsten van applicaties bij een gegeven input van applicaties 

te realiseren. Dit heeft volgens een tweetal afnemers van IT-diensten twee consequenties. 

Voor een dienstverlener is de wijze van benadering van beide typen dienstverlening 

enigszins anders; voor een afnemer is er juist een meer natuurlijke keuze voor kiezen van 

verschillende dienstverleners voor de infrastructuur en de applicaties. 

 

Daarnaast zal een IT-dienstverlener dienen te investeren in acquisitie-inspanningen en is 

concrete ervaring met projecten noodzakelijk. Over het algemeen scheiden afnemers van 

IT-diensten, zoals bevestigd wordt tijdens bijna alle interviews, de inkoop van planning 

en ontwerp, en implementatie van de infrastructuur van deze diensten op het terrein van 

applicaties. Een belangrijk motief voor het separaat inkopen vormt het voorkomen van 

een vendor lock-in. 

 

Conclusie: Voor een IT-dienstverlener bestaan er drempels om de bovenstaande diensten 

te substitueren. Het investeren in kennis en ervaring vormt hierbij de belangrijkste 

belemmering. Echter, de mate waarin substitutiemogelijkheden zich daadwerkelijk 

kunnen voordoen wordt bepaald door de precieze benodigde kennis van de betreffende 

infrastructuur of applicaties en het belang van het verkrijgen van een portfolio van 

opdrachten. Onze inschatting, mede gevoed door de signalen van de afnemers van IT-

diensten in de verschillende sectoren, is dat er op korte termijn relatief beperkte 

substitutiemogelijkheden bestaan. 

 

Substitutie tussen onderhoud en ondersteuning van een infrastructuur en van applicaties 

Het onderhoud en de ondersteuning van infrastructuur(componenten) wordt in de meeste 

gevallen aangeboden door zowel de fabrikant van de infrastructuurcomponenten als door 
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een third party maintenance provider. Bij applicaties bestaat deze situatie vaak niet. De 

softwarefabrikant is vaak de enige, vanwege de geheime broncode, die het onderhoud en 

de ondersteuning kan leveren. Op het gebied van de infrastructuur zijn er minder 

‘geheimen’, en bestaan de werkzaamheden voor een belangrijk deel uit reparaties. Voor 

het opzetten van een efficiënte ‘reparatielijn’, dient een IT-dienstverlener volgens zowel 

enkele afnemers als aanbieders van IT-diensten over de nodige schaal te beschikken, 

zodat zij bijvoorbeeld efficiënt reserveonderdelen kan inkopen. Al met al zijn er 

belemmeringen aanwezig om vanuit het onderhoud en de ondersteuning van applicaties 

het onderhoud van infrastructuur(componenten) te gaan aanbieden. Andersom is het 

vrijwel volledig onmogelijk. 

 

Conclusie: de mogelijkheden van aanbodsubstitutie tussen onderhoud en ondersteuning 

van een infrastructuur enerzijds en onderhoud en ondersteuning van applicaties anderzijds 

lijken zeer beperkt te zijn. 

 

Substitutie tussen beheer op afstand (outsourcing) van een infrastructuur en van 

applicaties 

Voor een IT-dienstverlener, actief op het terrein van outsourcing, zijn er volgens de 

aanbieders van IT-diensten weinig belemmeringen om naast het beheer op afstand van 

een infrastructuur ook het beheer van de applicaties uit te gaan voeren. De benodigde 

kennis van het beheer op afstand van applicaties is niet erg groot omdat hiaten in de 

dienstverlening van een IT-dienstverlener zonodig opgevangen kunnen worden met het 

aantrekken van nieuwe medewerkers. Bovendien haalt een dienstverlener met een 

outsourcingscontract meestal al de werknemers van een afnemer in huis. De belangrijkste 

investering voor het aanbieden van beheer op afstand in de vorm van outsourcing vormt 

het overnemen van mensen en middelen. Dit geldt zowel bij de infrastructuur als bij de 

applicaties. Als zodanig zijn de belemmeringen relatief klein indien een IT-dienstverlener 

al actief is op één van de twee gebieden
15

 en bestaan er substitutiemogelijkheden. 

 

Overigens wordt het beheer van applicaties veel minder snel door afnemers uitbesteed 

omdat applicaties vaak als te bedrijfskritisch worden opgevat om het beheer volledig uit 

besteden. Daarnaast is de dienstverlening rond infrastructuur volgens de afnemers van IT-

diensten meer homogeen dan in het geval van applicaties. 

 

Conclusie: de mogelijkheden van aanbodsubstitutie tussen beheer op afstand 

(outsourcing) van een infrastructuur enerzijds en beheer op afstand (outsourcing)van 

applicaties anderzijds lijken aanwezig te zijn. 

 

Bevinding 

Uit de bovenstaande beschrijving leiden wij af dat de mate van substitutie over het 

algemeen beperkt is tussen diensten rond infrastructuur en rond applicaties. De 

uitzondering vormt het beheer op afstand van de infrastructuur en applicaties. Voor deze 

diensten zijn de drempels om aan te gaan bieden relatief laag als een dienstverlener al 

actief is op één van beiden. 

 

                                                      
15

  dat wil zeggen, een infrastructuurdienst of een applicatiedienst. 
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Kwantitatieve inschatting van toetredingsbelemmeringen 

De voorgaande beschrijving geeft een kwalitatief beeld van de hoogte van de 

toetredingsdrempels voor het aanbieden van de verschillende IT-diensten. Op basis van 

de interviews met dienstverleners en afnemers hebben wij ook een ruwe inschatting van 

de tijd en kosten voor het aanbieden van een nieuwe dienst verkregen voordat een IT-

dienstverlener actief kan zijn op een aanpalende markt voor IT-diensten. 

 

De hoogte van de toetredingsdrempels wordt bepaald aan de hand van een inschatting van 

de benodigde tijd om diensten te kunnen aanbieden en de hoogte van de investeringen om 

de organisatie van vaardigheden te kunnen realiseren. Opgemerkt dient te worden dat de 

schaal en omvang van de gewenste dienstverlening bepalend is voor de hoogte van de 

investeringen en de benodigde tijd. De cijfers geven dan ook slechts een ruwe indicatie. 

Wij gaan in tabel 4.2 uit van een middelgrote IT-dienstverlener (met ongeveer 200-300 

werknemers). In het geval van een volledig nieuwe aanbieder liggen de hoogte van de 

investeringen hoger en is de benodigde tijd voor het kunnen aanbieden van diensten 

eveneens langer. 
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 Tabel 4.2 Ruwe inschatting van de benodigde tijd en investeringen voor het aanbieden van een nieuwe IT-dienst  

Aanbieder van IT-dienst 

wil ook andere IT-dienst 

aanbieden 

Minimale kosten / 

financiële investeringen 

bestaande dienstverlener 

(in duizenden euro’s) 

Maximale kosten / 

financiële investeringen 

bestaande dienstverlener 

(in duizenden euro’s) 

Tijdsinterval (in 

maanden) tot 

toetreding 

Tussen diensten uit de dienstenketen 

Planning en ontwerp < -> 

Implementatie 

0 50 3-6 

Planning en ontwerp + 

implementatie <-> beheer 

op locatie 

50 500 3-12 

Planning en ontwerp + 

implementatie <-> Scholing 

en training 

100 500 3-6 

Beheer op afstand <-> 

overige diensten 

2.500 Zeer hoog Vanaf 24 

Onderhoud en 

ondersteuning <-> overige 

diensten 

500 5.000 Vanaf 24 

Tussen een infrastructuurdienst en een applicatiedienst 

Planning en ontwerp + 

implementatie + beheer op 

locatie van een 

infrastructuur <-> idem voor 

applicaties 

250 10.000 6-36 

Onderhoud en 

ondersteuning van een 

infrastructuur <-> idem voor 

applicaties 

500 5.000 Vanaf 24 

Beheer op afstand van een 

infrastructuur <-> idem voor 

applicaties 

250 Hoog Vanaf 9 

Bron: Inschattingen ECORYS en IDC op basis van de informatie uit interviews 

Noot: in de eerste kolom wordt het overstappen van de ene dienst (voor de pijl) naar de andere dienst vermeld 

(na de pijl). 

 

De toetredingsdrempels verschillen per aangeboden dienst. Over het algemeen is een 

onderscheid te maken tussen een aantal groepen van IT-diensten waartussen de 

mogelijkheden van aanbodsubstitutie beperkt lijken te zijn: 

 De diensten planning en ontwerp, implementatie, training en beheer op locatie op het 

terrein van een infrastructuur; 

 idem, dezelfde diensten op het terrein van applicaties; 

 onderhoud en ondersteuning; en 

 beheer op afstand. 
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De mogelijkheden tot substitutie en de verschillen in de hoogte van de 

toetredingsdrempels vertalen zich normaliter ook in de tarieven en de brutomarges van de 

dienstverleners. Uit de interviews is nadere informatie verkregen over de hoogte van de 

brutomarges. In beginsel zijn tarieven, en daardoor brutomarges, redelijk 

conjunctuurgevoelig en grotendeels afhankelijk van de schaarste van IT’ers. De 

brutomarges op planning en ontwerp, en implementatie zijn volgens de aanbieders van 

IT-diensten over de gehele linie momenteel lager dan voor de overige diensten vanwege 

de afwezigheid van een grote vraag naar deze diensten. Bij IT-dienstverleners, die ook 

leverancier zijn van hardware of software, zijn momenteel de brutomarges op de 

onderhoudsdiensten beduidend hoger dan voor de overige diensten. Bij pure 

dienstverleners is het onderhoud en de ondersteuning goedkoper dan bij de leveranciers; 

zij werken met lagere brutomarges. De brutomarges op beheerdiensten zijn gewoonlijk 

niet al te groot, maar op dit moment wel groter dan voor planning en ontwerp en 

implementatie, blijkt uit de gesprekken met afnemers en aanbieders. Dienstverleners 

nemen genoegen met een lagere brutomarge, omdat beheerdiensten doorgaans omzet voor 

de lange termijn garanderen. In zijn algemeenheid kan worden toegevoegd dat de marges 

rond applicatiediensten meestal groter zijn, maar in de huidige zwakke markt is daar 

weinig van zichtbaar. De reden voor de prijsverschillen in normale situaties is dat in het 

geval van infrastructuurdiensten de prijs vaak de belangrijkste concurrentieparameter is; 

in het geval van applicatiediensten is de kwaliteit een stuk belangrijker. Uit deze 

informatie blijkt dat er verschillen in marges tussen de diverse soorten IT-diensten 

bestaan die niet op korte termijn worden weggearbitreerd door IT-dienstverleners. 

Immers, in het geval de substitutiemogelijkheden van een dienst met een lage brutomarge 

naar een dienst met een hoge brutomarge aanwezig zijn zullen dienstverleners 

overstappen van de minder lucratieve naar de meer lucratieve dienst. Aangezien de 

verschillen in brutomarges blijven bestaan tussen de bovengenoemde diensten zijn er 

echter niet voldoende substitutiemogelijkheden om de overstap daadwerkelijk te maken. 

 

 

4.7 Een verder mogelijk onderscheid naar relevante markten 

De afbakening van de relevante productmarkten voor de sector IT-dienstverlening is tot 

nu toe gebaseerd op een indeling naar dienstenketen en een onderscheid tussen een 

infrastructuur- en applicatiediensten. Binnen de gemaakte indeling zijn mogelijk IT-

diensten te identificeren waarvoor hoge toetredingsbelemmeringen bestaan en de 

mogelijkheden tot aanbodsubstitutie beperkt zijn. Op deze plaats identificeren wij of een 

mogelijk nader onderscheid naar functionele oplossing of proces, naar sector of naar de 

omvang van de afnemer aan de orde is. 

 

 

4.7.1 Aanbodsubstitutie per functionele oplossing / proces 

Op het terrein van dienstverlening rond applicaties is de kennis van en ervaring met 

bepaalde functionele oplossingen mogelijk van dermate belang dat het voor een 

alternatieve dienstverlener moeilijk wordt om deze diensten op korte termijn zonder grote 

belemmeringen aan te gaan bieden. In de praktijk bestaan diverse meer of minder 

gespecialiseerde dienstverleners die zich bijvoorbeeld toeleggen op planning en ontwerp, 

implementatie en het functioneel beheer op locatie van applicaties op het terrein van 
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human resource, financiële administratie of logistiek. Daarnaast kan een IT-

dienstverlener zich toeleggen op (platform)applicaties van een leverancier, zoals 

bijvoorbeeld een specialisatie op SAP-dienstverlening. 

 

In het algemeen is de dienstverlening volgens de aanbieders van IT-diensten rond 

bepaalde functionele oplossingen, die niet sector- of branchespecifiek zijn, relatief 

generiek. Een IT-dienstverlener die zich toegelegd heeft op diensten rond applicaties op 

het terrein van een generieke functionele oplossing of ondersteunend proces, zoals human 

resource, kan relatief eenvoudig ook dienstverlening rond andere generieke 

ondersteunende processen, zoals de financiële administratie, aan gaan bieden. 

Sectorkennis is van ondergeschikt belang. Evenzeer geldt dit voor de dienstverlening 

rond (een platform van) applicaties zoals ERP. Een IT-dienstverlener die zich heeft 

toegelegd op het aanbieden van dienstverlening rond een bepaald platform of applicaties 

van een bepaalde leverancier kan zonder grote belemmeringen ook diensten rond een 

ander platform aanbieden. Hierbij maakt het, los van samenwerkingsverbanden, niet 

zoveel uit op welke leveranciers van een applicatie(s) diensten worden uitgevoerd. Voor 

een IT-dienstverlener is het volgens een aantal afnemers van IT-diensten in principe 

mogelijk om diensten op Oracle-applicaties aan te gaan bieden als hij actief is op SAP-

applicaties. Het verkrijgen en behouden van een officieel partnership met de leverancier 

is voor een dienstverlener wel van belang waardoor hij niet zo snel zal overstappen op het 

aanbieden van dienstverlening op de producten van andere leveranciers.  

 

Het is aldus wel mogelijk dat een aantal niches van dienstverlening rond specifieke 

functionele oplossingen bestaan. Zij zullen dan met name binnen planning en ontwerp, 

implementatie, training en beheer op locatie voorkomen. In het geval van beheer op 

afstand (outsourcing) lijken functionele oplossingen geen grote problemen op te leveren 

omdat dienstverleners voldoende capaciteiten in huis hebben om het beheer van diverse 

functionele oplossingen bij afnemers uit te voeren. Vooralsnog hebben wij op basis van 

de gevoerde interviews geen grote toetredingsbelemmeringen kunnen identificeren 

waardoor substitutiemogelijkheden mogelijk lijken. 

 

 

4.7.2 Aanbodsubstitutie per sector 

Voor IT-dienstverlening is mogelijk een nader onderscheid naar sectoren of branches 

noodzakelijk. De relevante vraag is of voor het aanbieden van bepaalde dienstverlening in 

een sector dusdanige hoge toetredingsbelemmeringen bestaan dat een aanbieders die deze 

dienstverlening in een andere sector aanbieden niet in staat is om deze sector ook te gaan 

bedienen. In dit geval is discriminatie tussen de verschillende afnemers in sectoren 

mogelijk is waardoor de prijzen voor dezelfde diensten kunnen verschillen per sector. 

Voor de afbakening van de relevante dienstenmarkten is de vraag aan de orde of de 

mogelijkheden van aanbodsubstitutie verschillen per sector. Op basis van de interviews 

hebben wij de nodige informatie verzameld om deze mogelijkheden enigszins te kunnen 

identificeren. 

 

Uit de interviews met marktpartijen maken wij op dat een sectoronderscheid niet relevant 

is voor diensten met betrekking tot de infrastructuur. De noodzakelijke 

infrastructuurcomponenten zijn soms op een andere wijze geconfigureerd maar er is geen 
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specifieke kennis van een bepaalde sector nodig om het ontwerp uit te voeren, een 

infrastructuur te implementeren of het beheer uit te voeren. Uit een interview met een IT-

dienstverlener blijkt dat sectorexpertise nauwelijks relevant is voor dienstverlening op het 

terrein van infrastructuur. Een andere dienstverlener stelt dat bij het beheer van 

infrastructuur een uitsplitsing naar sectoren geen enkel nut heeft. Weer een andere 

dienstverlener stelt dat de implementatie en het beheer van een infrastructuur redelijk 

standaard is. 

 

Op het terrein van applicaties is soms wel specifieke kennis nodig om bepaalde diensten 

te kunnen aanbieden. Dit betreft dan sector- of branchespecifieke applicaties waar kennis 

en ervaring van belang is. Branchespecifieke applicaties kunnen bepaalde kennis en 

ervaring vereisen die een verschillende mate van specialisatie van dienstverleners tot 

stand brengen. Hierbij is voor een afnemer kennis en ervaring van een dienstverlener een 

belangrijke voorwaarde voor de selectie van een dienstverlener en speelt de prijs een 

ondergeschikte rol. In de praktijk kan een specialisatie op een bepaald soort 

dienstverlening in een sector betekenen dat het aantal potentiële afnemers in een 

geografisch gebied beperkt is. 

 

Uit de interviews blijkt dat bij de planning en het ontwerp van applicaties en in iets 

mindere mate bij implementatie van applicaties sectorexpertise belangrijk is. Dit is vooral 

het geval bij planning, ontwerp en implementatie van zeer specifieke 

softwaretoepassingen. Aan IT-dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor planning en 

ontwerp, en / of implementatie (en eventueel het beheer) worden eisen gesteld voor 

proceskennis en / of kennis van specifieke applicaties. Aangezien processen verschillen 

van sector tot sector, gaat een onderneming op zoek naar dienstverleners die referenties 

kunnen tonen met vergelijkbare projecten binnen de sector. Een onderneming verwacht 

dat deze dienstverleners beter de vertaling van probleem naar oplossing kunnen maken. 

 

Indien een afnemer de keuze maakt voor een bepaalde software-oplossing waarvoor een 

beperkte afzetmarkt in Nederland bestaat, is de kans groot volgens een afnemers van IT-

diensten dat slechts één of zelfs geen dienstverlener in Nederland de implementatie kan 

verzorgen. De afnemer is dan aangewezen op die ene dienstverlener, de 

softwareleverancier zelf (als deze over dienstencapaciteiten beschikt) of op partijen uit 

het buitenland. In enkele sectoren, die sterk aan lokale wetgeving gebonden zijn, is een 

afnemer afhankelijk van toepassingen die in Nederland ontwikkeld zijn en is hij 

vervolgens sterk afhankelijk van de dienstverlening die deze partij levert. Het gaat hier 

met name om de sectoren gezondheidszorg en lokale overheid. 
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Box 4.3: Voorbeelden van het belang van een sectoronderscheid 

In bijna elke sector zijn vormen van dienstverlening te vinden die relatief specifiek zijn waardoor 

nichemarkten geïdentificeerd kunnen worden. Twee voorbeelden worden hieronder beschreven. 

 

Voorbeeld 1: Nederlandse lokale overheden maken gebruik van een aantal belangrijke, specifieke 

applicaties, waarvan de gemeentelijke basisadministratie de belangrijkste is. De leveranciers van deze 

applicaties zijn traditioneel IT-dienstverleners die een standaard applicatie ontwikkelen en vervolgens 

een breed palet van diensten daaromheen proberen aan te bieden. Tien jaar geleden werden deze 

applicaties geleverd door een tiental Nederlandse leveranciers. PinkRoccade was destijds veruit de 

belangrijkste leverancier en had meer dan de helft van de markt in handen. De kleine leveranciers 

waren niet langer in staat om de applicatie winstgevend te maken, waardoor een consolidatieslag 

ontstond waarbinnen dienstverlener Centric een groot deel van deze kleine partijen overnam om 

uiteindelijk voldoende schaal te hebben om reële concurrentie voor PinkRoccade te kunnen bieden. 

Deze twee partijen gebruiken hun sterke relatie om zoveel mogelijk andere diensten te kunnen leveren. 

Aangezien de meeste lokale overheden, in tegenstelling tot veel ondernemingen, weinig tot geen beleid 

hebben voor het spreiden van IT-dienstverlening, is bij velen een sterke afhankelijkheid gegroeid, waar 

andere dienstverleners zich tijdens het onderzoek over beklaagden. Voor het aanbieden van IT-

diensten aan de (lokale) overheid is het van belang om kennis te beschikken over de eisen waaraan 

applicaties dienen te beschikken. 

 

Voorbeeld 2: een geïnterviewde afnemer van IT-diensten geeft aan dat een zogenaamde “billing” 

applicatie gebruikt wordt die zeer specifiek is voor zijn branche. In Nederland is deze onderneming 

wellicht de enige afnemer van deze Amerikaanse applicatie. Voor de implementatie van de applicatie en 

eventuele aanvullende diensten worden specialisten vanuit Engeland ingevlogen. De kennis van en 

ervaring met de telecommunicatiesector is van belang om een systeem van facturering te kunnen 

plannen, ontwerpen en te implementeren. 

 

 

In de praktijk blijkt de planning en het ontwerp van branchespecifieke applicaties nauw 

samen te hangen met het bedrijfs- en organisatieadvies van een dienstverlening. Voor een 

IT-dienstverlener is het nuttig om een adviseur in dienst te hebben met specifieke kennis 

en ervaring met een bepaalde sector om bepaalde projecten aan te kunnen bieden. In box 

4.3 zijn twee voorbeelden uitgewerkt waarbij de kennis van de sector van belang is bij het 

aanbieden van planning en ontwerp, implementatie en in mindere mate van beheer van 

applicaties. 

 

De vraag die zich aandient is nu waar de sectorkennis en –ervaring voor planning en 

ontwerp, implementatie en beheer op locatie van applicaties van dusdanig belang is dat 

toetreding van een dienstverlener, actief in deze dienstverlening, tot een bepaalde sector 

lastig is. Uit de interviews met afnemers van IT-diensten blijkt dat in alle sectoren 

bepaalde branchespecifieke applicaties aanwezig zijn waarvoor kennis noodzakelijk is. 

Voor een IT-dienstverlener is het eenvoudiger om diensten in een bepaalde sector aan te 

gaan bieden als de vergelijkbaarheid van de primaire bedrijfsprocessen in een andere 

sector waarin hij actief is groot is. Bij de keuze van de dienstverlener wordt gelet op 

referenties en eerdere ervaringen in de sector. Echter, de mate waarin de benodigde 

kennis en ervaring een belemmering is voor het aanbieden van diensten op het terrein van 

planning, ontwerp en implementatie in een sector is moeilijk te bepalen. Dit geldt in 
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mindere mate ook voor het beheer op afstand. De beantwoording van bovenstaande vraag 

valt buiten de scope van deze studie. Onze inschatting is echter dat een mogelijk nader 

onderscheid van planning en ontwerp, implementatie en beheer op locatie en bij beheer 

op afstand naar sectoren zinvol is bij de bepaling van de mogelijke relevante 

productmarkten. 

 

 

4.7.3 Aanbodsubstitutie en de rol van omvang van de afnemer 

Een nader onderscheid van IT-dienstverlening naar de omvang van de afnemer is 

mogelijk ook relevant voor een adequate marktafbakening. De vraag is of er bepaalde 

belemmeringen bestaan voor IT-dienstverleners om naast kleine ook grote afnemers te 

gaan bedienen en vice versa. 

 

Kleine ondernemingen maken per definitie gebruik van kleine IT-dienstverleners; grote 

ondernemingen maken alleen gebruik van grote dienstverleners met vaak landelijke (of 

internationale) dekking. Kleine ondernemingen zijn vaak afhankelijk van kleine 

dienstverleners aangezien grote dienstverleners hun diensten niet aanbieden (in het geval 

van planning, ontwerp en implementatie) of een volledig gestandaardiseerd pakket aan 

dienstverlening bieden (beheer, onderhoud en ondersteuning) zonder flexibiliteit, meestal 

door de leverancier van hardware of software. Grote IT-dienstverleners vinden kleine 

ondernemingen vaak niet interessant aangezien zij weinig omzet garanderen: de 

contractomvang is te klein en de verkoopinspanning te groot. Grote ondernemingen 

kopen het beheer en projecten van IT-diensten vaak in op basis van een 

outsourcingscontract. Voor onderhoud en ondersteuning geldt dit vrijwel altijd. Hierdoor 

is het aanbod van deze diensten voor grote afnemers alleen voor de grote dienstverleners 

weggelegd. Bovendien eisen zij van dienstverleners dat zij een brede en grote kennispool 

hebben en dat het projectmanagement volledig in handen wordt genomen door de 

dienstverlener. In een kleine dienstverlener hebben een aantal grote afnemers vaak te 

weinig vertrouwen en is het financiële risico te groot. Een eventuele uitzondering vormen 

dienstverleners gespecialiseerd in bepaalde specifieke applicaties. 

 

De belangrijkste toetredingsbelemmeringen voor een relatief kleine dienstverlener liggen 

bij het beheer op afstand van de infrastructuur en applicaties. Naarmate een afnemer van 

deze diensten groter is, dient een IT-dienstverlener meer geld uit te geven om de mensen 

en middelen van deze afnemer over te kunnen nemen. De vereiste investering neemt al 

vrij snel toe als een afnemer een groot aantal werknemers heeft die verantwoordelijk zijn 

voor de IT. Een aparte relevante markt voor een grootschalig outsourcingscontract 

(beheer op afstand) lijkt zeker mogelijk te zijn. Voor de overige diensten (planning, 

ontwerp, implementatie) nemen de toetredingsbelemmeringen ook toe naarmate een 

afnemer groter van omvang is. Echter, de inzet van werknemers voor deze diensten 

gebeurt op basis van projecten. De grootte van projecten verschilt volgens de 

geïnterviewde partijen echter niet substantieel bij grote en middelgrote afnemers, zodat 

het voor een relatief kleinere IT-dienstverlener (<200-250 mensen) eveneens mogelijk is 

om projecten voor grote afnemers uit te voeren. Hierdoor lijken aparte relevante markten 

voor planning en ontwerp, implementatie, training en beheer op locatie voor kleine 

afnemers en grote afnemers minder aannemelijk te zijn. Onze inschatting is echter dat een 

mogelijk aparte markten niet uit te sluiten zijn. 
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4.8 Mogelijke afbakening van relevante productmarkten 

Uit de bovenstaande analyse van de mogelijkheden tot vraag- en aanbodsubstitutie en de 

inschatting van de hoogte van de toetredingsbelemmeringen komen wij tot een mogelijke 

indeling van relevante productmarkten.  

 

Het startpunt voor de afbakening vormt de identificatie van IT-diensten uitgesplitst naar 

de verschillende functionele activiteiten uit de IT-dienstenketen enerzijds, en naar 

infrastructuur en applicatiediensten anderzijds. Dit leidt tot een initiële situatie met tien 

mogelijke onderscheiden markten voor IT-dienstverlening, zoals vermeld in tabel 4.3. 

De mogelijkheden tot vraagsubstitutie zijn bij de keuze van deze indeling naar 

dienstenketen afwezig aangezien de aard van de dienst vraagsubstitutie al volledig 

uitsluit. De keuze voor de dienstenketen zorgt voor een impliciet onderscheid van de 

vraag naar IT-diensten bezien vanuit de afnemer. De mogelijkheden voor vraagsubstitutie 

tussen de verschillende diensten zijn bij een onderscheid tussen infrastructuur- en 

applicatiediensten vanuit de afnemer geredeneerd eveneens afwezig. Het 

informatiesysteem van afnemers heeft zowel een infrastructuur als applicaties waarop 

dienstverlening van toepassing is. Net zoals deze producten niet gesubstitueerd kunnen 

worden, is het ook niet mogelijk om de infrastructuur- en applicatiediensten te 

substitueren. 

 

 Tabel 4.3 Indeling van relevante productmarkten in de sector IT-dienstverlening vanuit vraagperspectief 

Diensten Planning en 

ontwerp 

Implementatie Beheer Onderhoud en 

ondersteuning 

Scholing en 

training 

Infrastructuur 

 

     

Applicaties 

 

     

 

 

Vanuit de aanbodkant lijken planning en ontwerp, implementatie, het beheer op locatie 

binnen de dienstenketen relatief goed substitueerbaar te zijn. Het aanbieden van 

onderhoud en ondersteuning enerzijds en het beheer op afstand anderzijds kent grote 

belemmeringen omdat het belang van een partnership met leveranciers en het investeren 

in faciliteiten substantiële kosten en tijd met zich meebrengen. De 

substitutiemogelijkheden vanuit aanbodperspectief van deze diensten voor de andere 

diensten uit de dienstenketen zijn hierdoor relatief beperkt. Voor scholing en training zijn 

de belemmeringen beperkt, zowel voor nieuwe dienstverleners als voor dienstverleners 

actief in planning en ontwerp, implementatie en beheer. De mate van substitutie tussen 

diensten rond infrastructuur en rond applicaties is over het algemeen beperkt. De 

uitzondering vormt het beheer op afstand van de infrastructuur en applicaties. Voor deze 

diensten zijn de drempels om aan te gaan bieden relatief laag als een dienstverlener al 

actief is op één van beiden. 
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Tabel 4.4 Mogelijk relevante productmarkten in de sector IT-dienstverlening vanuit aanbodperspectief 

Diensten Planning, ontwerp, implementatie, 

training, beheer op locatie 

Beheer op afstand 

(outsourcing) 

Onderhoud en 

ondersteuning 

Infrastructuur 

 

  

Applicaties 

 

 

 

 

 

Op basis van de bovenstaande analyse komen wij tot de vijf onderscheiden relevante 

productmarkten in de sector IT-dienstverlening zoals onderscheiden in tabel 4.4. Binnen 

de vijf onderscheiden markten is een nader onderscheid mogelijk naar functionele 

oplossing / proces, naar sector of naar de omvang van de afnemer. Op basis van de 

gesprekken met aanbieders en afnemers van IT-diensten komen wij tot de volgende 

constateringen: 

 Voor de dienstverlening van planning en ontwerp, implementatie, training en beheer 

op locatie van applicaties is een mogelijk nader onderscheid naar functionele 

oplossingen en naar sector te maken; 

 Bij het beheer op afstand is een mogelijk nader onderscheid naar de omvang van de 

afnemer en de sector te maken. 
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5 Samenvatting en conclusies 

Inleiding 

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft ECORYS-NEI en IDC opdracht 

gegeven een sectorstudie uit te voeren naar marktafbakening in de sector IT-

dienstverlening. Het doel van het onderzoek is om de inzichten in de marktafbakening in 

de sector IT-dienstverlening te verbeteren en zodoende de efficiëntie van de beoordeling 

van mededingingszaken in deze sector te verhogen. 

 

Om te komen tot een marktafbakening is in dit onderzoek gebruik gemaakt van twee 

soorten bronnen. In de eerste plaats is de analyse en beschrijving van de sector IT-

dienstverlening uitgevoerd aan de hand van desk research. Op basis van publicaties van 

IDC is de markt voor IT-diensten nader beschreven. Daarnaast is een belangrijk gedeelte 

van de informatie voor het onderzoek herleid uit zestien interviews die zijn gehouden met 

zowel IT-dienstverleners als afnemers van IT-diensten. De interviews hebben als doel de 

mogelijkheden voor vraag- en aanbodsubstitutie bloot te leggen. Bij de keuze van de 

geïnterviewde partijen is gekozen voor een combinatie van kleine en grote IT-

dienstverleners en een focus op een aantal sectoren waarin IT-diensten worden 

afgenomen. 

 

IT-diensten en mogelijke indelingen 

IT-diensten zijn diensten die door een derde partij worden geleverd voor het plannen, 

bouwen, ondersteunen en beheren van informatiesystemen. In de praktijk van IT-

dienstverlening worden de bovenstaande IT-diensten in veel gevallen niet los geleverd, 

maar in combinatie aangeboden met zowel zakelijk en organisatieadvies als met IT-

producten (hardware en software). 

 

IT-diensten kunnen vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. In hoofdstuk 3 

zijn een aantal invalshoeken om naar IT-diensten te kijken grafisch weergegeven. De 

basis voor het kijken naar dienstverlening wordt gevormd door het informatiesysteem, 

weergegeven als rechthoek, bestaande uit hardware, systeemsoftware (infrastructuur) en 

applicaties. IT-dienstverlening kan betrekking hebben op het infrastructuurgedeelte van 

een informatiesysteem of op het applicatiegedeelte. In het geval van 

infrastructuurdiensten is een indeling mogelijk naar de dienstenketen, technologie of naar 

de architectuur. In het geval van applicatiediensten is een indeling mogelijk naar de 

dienstenketen, product / fabrikant, branche / sector of naar functionele oplossing of het 

proces. 

 

De IT-dienstenketen geeft een functioneel onderscheid naar de gevraagde IT-diensten 

weer. De diensten uit de dienstenketen bestaan uit planning en ontwerp (advisering), 

implementatie (integratie), beheer, onderhoud en ondersteuning, en scholing en training. 

Planning en ontwerp omvat het advies van IT-dienstverleners tot het opzetten of 
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aanpassen van een infrastructuur, het inpassen van applicaties of beiden. Bij 

implementatie wordt een concrete en praktische uitwerking van de plannen gemaakt. 

Concrete activiteiten betreffen het project management, het installeren van de 

infrastructuur, het integreren van infrastructuurcomponenten of applicaties en het 

configureren van het informatiesysteem. Daarnaast omvat implementatie het testen of een 

systeem werkt en het fysiek verplaatsen en herplaatsen van systemen. Beheer is gericht 

op het uitvoeren en faciliteren van processen rond gedeelten van of het geheel van de IT 

van een organisatie. Het doel is het beschikbaar stellen en houden van bestaande 

technologie richting de gebruikers en het aanpassen van de systemen aan de eisen van 

gebruikers. Met onderhoud en ondersteuning wordt het voorkomen en verhelpen van 

software- en hardware problemen bedoeld. Dat wat niet werkt wordt gerepareerd met 

behulp van een telefonische helpdesk of in het geval van escalatie een persoonlijke 

ingreep op afstand of op locatie. Scholing en training betreft het bijbrengen van kennis en 

vaardigheden om met het informatiesysteem of specifieke onderdelen hiervan om te 

kunnen gaan aan specifieke gebruikers en IT-beheerders van informatiesystemen. 

 

Kenmerken van de markt voor IT-diensten 

De kern van IT-dienstverlening vormt de beschikbaarheid van mensen met specifieke 

kennis van ICT en de mogelijkheid om deze onder de aandacht te brengen van potentiële 

opdrachtgevers. Voor de keuze van een dienstverlener door een potentiële afnemer van 

IT-diensten zijn de volgende criteria voor afnemers van IT-diensten in zijn algemeenheid 

van belang: ervaring met soortgelijke dienstverlening, vertrouwen, een gunstige 

tariefstelling en continuïteit. 

 

De vorm van dienstverlening wordt vaak aangepast op basis van de frequentie en de duur 

van de inzet van een IT’er. Een onderscheid bestaat tussen dienstverlening op basis van 

detachering, (verantwoordelijkheid voor) projecten en op basis van (langdurige) 

uitbesteding. Detachering is het tijdelijk onderbrengen of indelen van werknemers van 

IT-dienstverleners bij de afnemer van deze diensten. Bij projecten neemt de 

dienstverlener de verantwoordelijkheid over het geheel of een deel van een project. Hij 

wordt verantwoordelijk voor de organisatie van middelen en het eindresultaat. 

Uitbesteding (outsourcing) betekent het overdragen van de verantwoordelijkheid van één 

of meerdere processen. In het uiterste geval worden werknemers en middelen 

overgenomen van een afnemer door de dienstverlener. 

 

De belangrijkste belemmeringen voor IT-dienstverleners om diensten aan te gaan bieden 

zijn de volgende drie: beschikking over een project portfolio, investeringen in acquisitie 

en projectmanagement. 

 

Methode tot afbakening 

Voor de mogelijke afbakening van de relevante productmarkten in de sector IT-

dienstverlening kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde SSNIP-test. Bij deze 

methode worden de mogelijkheden van vraag- en aanbodsubstitutie en potentiële 

concurrentie op een coherente wijze geanalyseerd. Vraagsubstitutie vindt plaats als 

afnemers overstappen van het ene product / dienst naar het andere in reactie op een 

duurzame verandering in de relatieve prijzen van de producten / diensten. De 

aanwezigheid van vraagsubstitutie vormt een onmiddellijke en effectieve disciplinerende 

kracht voor de aanbieders van een bepaald product / dienst. Aanbodsubstitutie vindt 
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plaats als alternatieve producenten reageren op een toename in de relatieve prijs van een 

bepaald product / dienst door bepaalde productiefactoren of faciliteiten in te zetten om 

ook het (gemonopoliseerde) product / dienst op korte termijn en zonder hoge additionele 

investeringen aan te gaan bieden. Het startpunt van de analyse tot afbakening ligt op het 

niveau van de inkoop van (de vraag naar) IT-diensten en de wijze waarop IT-diensten 

worden vermarkt (het aanbod van diensten). 

 

Een indeling op basis van de IT-dienstenketen blijkt een zinnig onderscheid te zijn voor 

de inkoop en verkoop van IT-diensten. Een groot voordeel van de indeling naar 

dienstenketen ten opzichte van de verschillende overige invalshoeken van IT-diensten is 

dat alle IT-diensten volledig onder te verdelen zijn in de dienstenketen. Een tweede 

indeling betreft het onderscheid tussen diensten op het gebied van infrastructuur 

(computer hardware plus infrastructuur software) en diensten op het gebied van 

applicaties (applicatie tools en applicatiesoftware). Het voordeel van de indeling tussen 

infrastructuurdiensten en applicatiediensten is dat zij betrekking hebben op verschillende 

producten, namelijk de infrastructuur(componenten) en applicaties. Bij de mogelijke 

afbakening van de relevante markten is daarnaast een nadere onderverdeling naar 

functionele oplossing / proces (in het geval van applicaties), naar sectoren (van afnemers) 

en naar de omvang van de afnemers geanalyseerd. 

 

Vraagsubstitutie 

Substitutiemogelijkheden tussen de diensten uit de groep van tien uit de dienstenketen 

(zie tabel 4.1) kunnen zich op twee manieren voordoen. Een eerste manier is dat binnen 

infrastructuur- of applicatiediensten voldoende vraagsubstitutie bestaat tussen twee of 

meer diensten uit de dienstenketen. De mogelijkheden tot vraagsubstitutie zijn echter 

afwezig omdat de aard van de vraag substitutie al volledig uitsluit. Een andere manier is 

dat binnen een dienst uit de dienstenketen voldoende vraagsubstitutie bestaat tussen deze 

dienst op het terrein van de infrastructuur (infrastructuurdienst) en op het terrein van de 

applicaties (applicatiedienst). De mogelijkheden voor substitutie tussen de verschillende 

diensten zijn hier vanuit de afnemer geredeneerd eveneens afwezig. Een IT-oplossing kan 

omschreven worden als een toepassing (software applicaties) die een infrastructuur nodig 

heeft om benut te kunnen worden. Net zoals deze producten niet gesubstitueerd kunnen 

worden, is het ook niet mogelijk om de infrastructuur- en applicatiediensten te 

substitueren; beide diensten blijven noodzakelijk. 

 

Aanbodsubstitutie 

Substitutiemogelijkheden tussen de diensten uit de tien initiële markten kunnen zich 

opnieuw op twee manieren voordoen. Een eerste manier is dat binnen een infrastructuur- 

of applicatiedienst voldoende aanbodsubstitutie bestaat tussen twee of meer diensten uit 

de dienstenketen. Een andere manier is dat binnen een dienst uit de dienstenketen 

voldoende aanbodsubstitutie bestaat tussen deze dienst op het terrein van de infrastructuur 

(infrastructuurdienst) en op het terrein van de applicaties (applicatiediensten). De mate 

waarin aanbodsubstitutie plaats kan vinden is afhankelijk van de hoogte van de 

toetredingsdrempels van een (potentiële) dienstverlener voor het kunnen aanbieden van 

een (andere) IT-dienst. 

 

Belemmeringen voor het aanbieden van IT-diensten in zijn algemeenheid zijn het 

beschikken over een relevante portfolio van opdrachten, investeringen in acquisitie en het 
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bezit van relevante kennis en ervaring. Daarnaast bestaan de volgende belangrijke 

belemmeringen voor het kunnen aanbieden van bepaalde IT-diensten: 

 De organisatie van vaardigheden: een IT-dienstverlener dient de vraag naar 

vaardigheden op een goede wijze te kunnen organiseren door de juiste persoon op de 

juiste plaats in te kunnen zetten; 

 Bezit van voldoende financiële middelen: voor een aantal diensten is de benodigde 

schaal voor het kunnen aanbieden van diensten hoger dan voor andere. De omvang 

van de dienstverlener is dan van belang; en 

 De noodzaak van allianties met leveranciers van hardware en software producten: 

voor bepaalde dienstverlening is het van belang om ondersteuning in de vorm van 

toelevering te ontvangen van een leverancier om diensten te kunnen aanbieden. 

 

Planning en ontwerp (advies), implementatie en het beheer op locatie zijn relatief 

substitueerbaar omdat de toetredingsdrempels relatief laag zijn. Het aanbieden van 

onderhoud en ondersteuning enerzijds en het beheer op afstand anderzijds kennen 

daarentegen wel grote belemmeringen voor toetreding omdat het belang van een 

partnership met leveranciers en het investeren in faciliteiten substantiële kosten en tijd 

met zich meebrengen. Voor scholing en training zijn de belemmeringen beperkt, zowel 

voor nieuwe dienstverleners als voor dienstverleners actief in planning en ontwerp, 

implementatie en beheer. De mate van substitutie tussen diensten rond infrastructuur en 

rond applicaties is over het algemeen beperkt. De uitzondering vormt het beheer op 

afstand van de infrastructuur en applicaties. Voor deze diensten zijn de drempels om aan 

te gaan bieden relatief laag als een dienstverlener al actief is op één van beide markten. 

 

Het is daarnaast mogelijk dat een aantal niches rond specifieke functionele oplossingen / 

processen op het terrein van planning en ontwerp, implementatie, training en beheer op 

locatie bestaan. Ook is mogelijk een nader onderscheid van planning en ontwerp, 

implementatie en beheer op locatie van applicaties naar sectoren zinvol bij de bepaling 

van de relevante markten. Tenslotte lijkt een aparte relevante markt voor een 

outsourcingscontracten (beheer op afstand) zeker mogelijk te zijn. 

 

Conclusie 

Uit de bovenstaande analyse van de mogelijkheden tot vraag- en aanbodsubstitutie en de 

inschatting van de hoogte van de toetredingsbelemmeringen komen wij tot een mogelijke 

indeling van relevante productmarkten. 

 

Tabel 5.1:   Mogelijk relevante productmarkten in de sector IT-dienstverlening 

Diensten Planning, ontwerp, implementatie, 

training, beheer op locatie 

Beheer op afstand 

(outsourcing) 

Onderhoud en 

ondersteuning 

Infrastructuur 

 

  

Applicaties 

 

 

 

 

 

Voor de dienstverlening van planning en ontwerp, implementatie, training en beheer op 

locatie van applicaties is een mogelijk nader onderscheid naar functionele oplossingen en 

naar sector te maken. Daarnaast kan bij het beheer op afstand een mogelijk nader 

onderscheid naar de omvang van de afnemer gemaakt worden. 
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Bijlage 1: Interviews 

Voor het onderzoek naar de marktafbakening in de sector IT-dienstverlening zijn 

interviews gehouden met een achttal dienstverleners en een achttal afnemers van IT-

diensten in Nederland. In samenspraak met NMa is gekozen om bij de afnemers te 

concentreren op de sectoren telecommunicatie, overheid, gezondheidszorg en op de 

gecombineerde sector transport, industrie en handel. Daarnaast is het onderscheid tussen 

grote en kleine leveranciers van belang geweest bij de keuze van de te interviewen 

partijen. 

 

De volgende ondernemingen hebben meegewerkt aan het onderzoek. Een aantal partijen 

wil uitdrukkelijk niet genoemd worden in verband met het onderzoek. 

 

Tabel A1.1 Geïnterviewde partijen 

Geïnterviewde partij Persoon 

Dienstverleners Geïnterviewde 

HP Services Marketing Manager Noord Europa 

Schuberg Philis Managing Director 

CSC Director Business Development en 

 Marketing Manager 

Getronics Marketing Manager 

Glide Path Chief Executive Officer 

PFP Algemeen Directeur 

Cap Gemini Ernst & Young Corporate Marketing Manager 

Anoniem - 

Profuse Marketing Manager 

Ctac Sales / Marketing Manager 

Afnemers 

Flevoziekenhuis Informatiemanager 

Organon - Diosynth Resource Allocation & Alliances en Senior buyer 

Gemeente Zoetermeer Manager Service Team Automatisering 

Ohra Contractmanager ICT en Accountmanager ICT 

Versatel Manager IT Software Development 

Anoniem (telecom) - 

Anoniem (financiële sector) - 
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Bijlage 2: Overzicht van dienstverleners 

Bij de verschillende diensten zijn de belangrijkste en meest markante dienstverleners 

vermeld (productleveranciers die diensten aanbieden zijn buiten beschouwing gelaten, 

aangezien het lastig te bepalen is wanneer zij zijn gaan meetellen als dienstverlener). 
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 Tabel A3.1 Opkomst van IT-dienstverleners (selectie) in Nederland 

Dienstverlener Start 

commerciële 

IT-diensten 

in NL 

Marktpositie Hoofd- 

kantoor 

Initiële diensten Opmerkingen 

CMG 1964 Top-10 VK Processing In 2003 overgenomen door 

het Britse Logica tot 

LogicaCMG 

Volmac 1966 Top-10 F Software 

ontwikkeling 

Basis voor Nederlandse 

organisatie van Cap Gemini 

Ernst & Young 

RAET 1970 11-25 NL Processing  

CSC 1970 11-25 VS Processing  

Simac 1971 11-25 NL Installatie, 

onderhoud 

 

Geveke 

Electronics 

1972 Top-10 NL Installatie, 

onderhoud 

Begindatum IT-

dienstverlening, nu 

Getronics 

Ordina 1973 Top-10 NL Software 

ontwikkeling 

 

BSO 1976 Top-10 F/NL Processing, 

software 

ontwikkeling 

Basis voor Atos Origin 

EDS 1978 11-25 VS Rekencentrum 

outsourcing 

 

Inter Access 1980 11-25 NL Systeemintegratie  

Kender 

Thijssen 

1982/3 11-25 NL Installatie, 

onderhoud 

Fusie van Kender en 

Thijssen, oorsprong begin 

jaren 80 

Dimension 

Data 

1986 25+ VS Netwerkintegratie  

VX Company 1988 25+ NL Software 

ontwikkeling 

ontwikkeling, integratie en 

het beheer van 

bedrijfskritische applicaties 

RCC 1990 Top-10 NL Outsourcing, 

systeemintegratie 

Nu PinkRoccade, sinds 

1950 binnen de overheid 

actief (toen met 

“ponskaartwerkzaamheden” 

onder de naam RMA 

Magnus 1990 25+ NL Applicatie (ERP) 

integratie 

 

Ctac Align 1991/2 25+ NL Applicatie (ERP) 

integratie 

Fusie van Ctac en Align 

Consulting in 2000 

CSS 1993 Failliet, 

afgeslankte 

doorstart, 

was 11-25 

NL Installatie, 

onderhoud 

Voormalig grootste 

dienstverlener MKB 
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Dienstverlener Start 

commerciële 

IT-diensten 

in NL 

Marktpositie Hoofd- 

kantoor 

Initiële diensten Opmerkingen 

Caesar 1993 25+ NL Software 

ontwikkeling 

 

Lost Boys 1995 25+ NL Web design Overgenomen door Icon 

MediaLab (reverse take-

over) 

Arinso 1996 25+ B Implementatie 

SAP HR software 

Biedt inmiddels volledige 

diensten rond IT 

gerelateerde levenscyclus 

HR 

Perfect for 

People 

1998 25+ NL Applicatie (ERP) 

integratie 

 

Escador 2000 25+ NL Advies en 

Implementatie 

(o.a. Internet, 

CRM) 

Overgenomen in 2003 door 

Icon MediaLab 

GlidePath 2001 25+ NL Managed 

services, 

selective 

outsourcing 

In 2003 verzelfstandigde de 

Nederlandse organisatie na 

een management buy-out 

Schuberg Philis 2003 25+ NL Managed 

services 

 

Noot: B = Belgie, F = Frankrijk, NL = Nederland, VK = Verenigd Koninkrijk, VS = Verenigde Staten 
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Bijlage 3: Functionele activiteiten 

In IDC (2001) wordt een overzicht gegeven van de verschillende functionele IT-

activiteiten die verder onder de dienstenketen geidentificeerd kunnen worden. 
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 Tabel A2.1 Onderverdeling van dienstenketen in functionele activiteiten 

Planning en 

ontwerp 

Implementatie Beheer Onderhoud en 

ondersteuning 

Scholing en 

training 

Process 

improvement 

A 

Site preparation 

I/A 

Asset management 

I/A 

Telephone support 

I/A 

IS/technical 

skills training 

I/A 

Operations 

assessment 

I/A 

Project management 

I/A 

Procurement 

I/A 

Parts support 

I 

Desktop skills 

training 

I/A 

Benchmarking 

I/A 

Test and debug 

I/A 

Administrative and 

operations 

I/A 

Remote network 

monitoring 

I 

Professional 

certification 

I/A 

Needs 

assessment 

I/A 

System configuration 

I/A 

Media duplication and 

replication 

A 

Remote diagnostics 

I 

Learning 

augmentation 

I/A 

Strategy 

I/A 

Installation 

I/A 

Systems 

management 

I 

Electronic support 

I/A 

 

Capacity 

planning 

I/A 

Software 

reengineering 

A 

Performance tuning 

I/A 

Software 

maintenance 

A 

 

Change 

management 

I/A 

Custom software 

development 

A 

Network management 

I 

Onsite maintenance 

I/A 

 

Maintenance 

planning 

I/A 

Packaged software 

customisation 

A 

Backup and archiving 

I 

Onsite software 

support 

A 

 

Design 

A 

Application interfacing 

and integration 

A 

Business recovery 

I/A 

Preventive 

maintenance 

I 

 

Supplier analysis 

I/A 

Relocation services 

I 

   

 Systems migration 

A 

   

 Documentation 

I/A 

   

 User experience 

design and analysis 

I/A 

   

Bron: IDC (2003), Worldwide services taxonomy: market definitions 

Noot: I =infrastructuurdienst; A = applicatiedienst 

 

Onder elke fase van de dienstenketen staan de activiteiten die er deel van uit kunnen 

maken.Hieronder wordt een beschrijving, in het (amerikaans)-engels, van deze 

activiteiten gegeven. 
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Planning en ontwerp 

 

IT Process Improvement 

 

IT process improvement is a structured approach to examining existing processes within 

an IT department and developing an improved method for increased productivity. IT 

process improvement typically involves streamlining and automating existing activities 

and result in few, if any, changes in individual employees’ skills or training requirements. 

This activity is one method for companies to lower costs, speed up IT problem resolution, 

and improve the quality of service that an IT department delivers to the rest of an 

organization. 

 

IT Operations Assessment 

 

Operations assessment is a methodical process of analyzing how employee skill sets, 

business processes, organizational structure, and existing information systems function. 

The result is a comprehensive assessment of how effectively a company uses resources 

and how well operating units perform. Although IT may be a relatively small component 

of operations assessment, network operations and systems management are typically 

analyzed for effectiveness. 

 

IT Benchmarking 

 

Benchmarking is the task of periodically providing measurement and comparison to 

industry best practices to ensure that technology operations remain cost efficient and to 

establish a documented process of managing change. Benchmarking activities are 

typically performed within components of an information system, including mainframes 

and midrange data centers, wide area networks (WANs), application development, and 

client/server computing. Additionally, benchmarking analyses can be used to evaluate 

outsourcing/insourcing decisions, rightsizing projections, data center consolidations, and 

architecture decisions. Benchmarking is an iterative process because competitors often 

surpass each other’s performance while the assessment is in progress. For this reason, the 

task of benchmarking may also involve the examination of similar processes outside of 

the industry in which the organization currently competes. 

 

IT Needs Assessment 

 

Needs assessment is the process of determining changes in skills, technology, workflow, 

facilities, and supplier and alliance relationship to enable migration from current 

operational capabilities to meet business strategy objectives. This process involves 

examining current operational capabilities and results in incremental improvements 

identified by benchmarking. 

 

IT Strategy 

 

IT strategy activities involve the interpretation of an organization’s current IT capabilities 

and needs and development of a tactical action plan to meet the overall business strategy. 

IT strategy services apply knowledge of computer system architectures and emerging 



Marktafbakening in de sector IT-dienstverlening  71

technologies to the definition of appropriate IT architectures and systems to meet 

strategic objectives. An IT strategy activity also creates a vision for migrating existing 

systems. Therefore, the strategy may call for an iterative process that migrates a 

corporation to new architectures and platforms smoothly. The IT strategy may reveal that 

outsourcing the transition or even the ongoing operations to outside firms is more cost 

effective and may provide higher-quality information processing. 

 

IT Capacity Planning 

 

Capacity planning involves the evaluation of the current amount of work being done, the 

current capabilities of a system, and the anticipated workload on it. This activity includes 

mapping out long-term strategies for system requirements to meet anticipated and 

evolutionary changes in business and staff organization. Long-term strategizing involves 

changes in technology and workflow, whereas short-term strategizing involves 

scheduling and manipulating current workloads and network traffic. The involvement of 

information systems requires systems management, network performance analysis, and 

design planning. 

 

IT Change Management 

 

IT change management is a process of assessing and guiding an orderly transformation of 

an IT department in response to, or in preparation for, significant changes to IT systems. 

IT change management activities can include measuring the ability of an IT staff to 

accept change, revising HR policies, redefining job responsibilities, communicating with 

IT staff, and identifying an appropriate rate of transition toward the new structure in the 

IT department. A key challenge of IT change management is to ensure that work 

requirements are achievable with skill sets existing in the IT department or recommend 

required training and appropriate acquisition of new skills. 

 

IT Maintenance Planning 

 

Maintenance planning examines the future support requirements necessary to comply 

with an IT strategy. It involves the evaluation of many factors, including pricing 

structures, warranty terms and conditions, and staffing resources for all IT systems, 

networks, and software. This activity analyzes maintenance and service needs that result 

in the development of custom maintenance plans. 

 

IT Design 

 

IT design activities involve defining the scope and specifications for the technical design 

of an information system within a defined project. Within the scope of technical design is 

the review of the architecture, technology, and skill readiness of the organization. 

Additionally, the process investigates the budget restrictions, time frames, and functional 

requirements of a deliverable. Setting final specifications involves making conclusive 

decisions on the tools, technology, and platform to be used and outlining a detailed 

project plan. Components of the project plan include layouts of the facilities, physical 

network and cable plant design, security planning, detailed schedules and responsibilities, 

skill and analyses, and risk areas. 
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IT Supplier Analysis 

 

Supplier analysis consulting activities involve assessing the strengths and weaknesses of 

product vendors and service suppliers and delivering recommendations regarding best 

practices.  

 

 

Implementatie 

 

IT Site Preparation 

 

Site preparation is the task of laying the groundwork for the final installation of a system 

or network. This activity follows system design and includes tasks such as the installation 

of power and provision of continuous (uninterruptible) power supplies; grounding; air-

conditioning, heating, and ventilation; fire protection systems; and computer room 

security. Also included are cable pulling for networks and installation and testing of 

safety and security systems. 

 

IT Project Management 

 

Project management involves the responsibility and supervision of a defined deliverable. 

Often, this activity begins with the creation of a project road map. It may include projects 

from custom software development to a global integration solution creation. Normally, 

the project manager is fully responsible for ensuring that the project will be completed on 

schedule and within budget. This activity includes the management of subcontractors, 

contract negotiations, planning and scheduling, risk management, and resolution of any 

problems in a timely manner. 

 

Test and Debug 

 

Test and debug activities ensure that systems are integrated and tuned to provide a level 

of performance that meets user requirements. Stress tests on applications are also 

conducted to ensure that peak processing requirements can be met. A testing team notes 

differences between the actual performance of a system and the original functional 

specification. Based on this testing, the team decides whether to tune the system further 

or turn the system over to operations personnel. During the final debug phase, tweaking 

and fine-tuning ready the system for production. The majority of effort at this phase is 

spent on tasks such as setting parameters, fine-tuning screens, and finalizing report 

formats for operator personnel and management. 

 

System Configuration 

 

System configuration encompasses all tasks required to bring a system to startup. For 

hardware, this involves the setting up of cable connections, dipswitch settings, and power 

so that there are no conflicts or performance issues across the system. For software, this 

activity involves the installation and configuration of a kernel and layered product and 

application software, setting up terminal ports, defining domains, and setting up clients, 
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users, groups, directories, and management information bases. System configuration also 

includes the implementation of information security systems, including security hardware 

and software, directories, and access policies. 

 

IT Installation 

 

Installation involves the unpacking, inspection, and physical set-up and connection of a 

product. Installation can involve elements of staging, tuning, testing, and configuration 

services. 

 

Software Reengineering 

 

Software reengineering is the task of improving the quality and performance of older, 

legacy system software so that it can either serve the organization better or provide a base 

for new systems and development. Reengineering may focus on improving the operation 

of software from a performance standpoint within the system, on the actual quality of the 

development of the product itself to minimize bugs, or on enabling the software to meet 

the specific business needs of the organization. It may also focus on technical quality by 

assessing the maintainability of the system. 

 

Custom Software Development 

 

Custom software development is an activity that involves the customized coding of 

applications for specific business or system requirements. This segment includes all 

coding for completely custom-developed applications and excludes customization of 

packaged applications. Coding can be delivered as part of a defined project or by a 

contract programmer hired on a per-hour basis. Custom software may be required to 

configure and link databases and scheduling algorithms so that all departments in a 

corporation can access the same information. 

 

Packaged Software Customization 

 

This activity includes customizations made to package software applications to ensure 

that an application addresses specific business or system requirements. Coding can be 

delivered as part of a defined implementation project or by a contract programmer hired 

on a per hour basis. 

 

Application Interfacing and Integration 

 

Interfacing is the act of transforming data from one application into a different format that 

can be read by another application. Integration takes the starting point in the business 

process that is underpinned by the application and, through application interfacing, brings 

together disparate applications. Examples of application interfacing and integration can 

include the integration of a back office enterprise system with a legacy system, a back-

office enterprise system with a customer-facing system or supply chain network, or any 

other enterprise application with another. On the one hand, application interfacing and 

integration can help an organization to integrate internal applications. On the other hand, 
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application interfacing and integration enable a company to integrate one or several 

systems with other applications from one or several partners. 

 

IT Relocation Services 

 

Relocation activities involve assisting customers in physically moving computer systems. 

These activities include de-installation to make a system ready for shipment and 

reinstallation at another site. De-installation includes system shutdown, the disconnection 

of I/O bus and power cables, the disconnection of cabinets, and the packing and crating of 

systems. Reinstallation involves making a system ready for operation after it has been 

moved to a new site. This process includes uncrating and positioning the equipment, 

installing the system, aligning peripherals, adjusting and verifying the power supply, 

connecting the internal bus/power and I/O cables, and verifying fully operational 

equipment. In the network environment, relocation includes these tasks and the physical 

configuration of users on the network. 

 

Systems Migration 

 

Systems migration is the act of moving from an existing computing environment to a new 

or modified environment. For example, system migration activities would be performed 

to move an organization from a host/terminal environment to a client / server distributed 

environment. This activity includes assessing the migration task and implementing a plan 

based on such challenges as database design, unique language and system constructs, and 

HR issues, such as training and productivity. System migration may involve 

reconfiguring existing applications and platforms for use in new environments or with 

new technologies. 

 

IT Documentation 

 

Documentation provides supporting text, information, and instructions for the operation 

of a system or application. 

 

User Experience Design and Analysis 

 

User experience design and analysis involves performing usability tests with the users of 

a system or application in developed. The objective of this analysis is to test the system’s 

user interface and design for intuitiveness, ease of use, and relevance to business 

processes, among other factors. 

 

 

Beheer 

 

IT Asset Management 

 

Asset management involves developing a detailed inventory of existing hardware and 

software products by series, revision, and model. It identifies the users in a computing 

environment and the products that they are operating. This activity may include 

recommendations for more-effective usage of assets and provision of ongoing monitoring 
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of new purchases of products. It can also help users ensure that they are using software 

products according to their licensing agreements. Additionally, this activity may include 

making recommendations for corporate standardization on certain equipment and 

assisting customers with system upgrades, hardware changes, and software updates. 

 

IT Procurement 

 

Procurement activities involve the purchase of new hardware and software. Procurement 

activities can include the gathering and analysis of current market prices so that a client 

organization obtains the best possible price for a product. When procurement is offered as 

a service, revenue derives from the service itself, not the actual resale or leasing of 

products (see the IT Administration and Operations section). 

 

IT Administration and Operations 

 

IT administration and operations activities involve the support of IT workflow (e.g., data 

entry, secretarial activities, and scheduling); decision making related to staff deployment, 

allocation of resources, budgeting, quality assurance, and ongoing management; the 

purchase and depreciation of IT equipment; the acquisition and upkeep of IT facilities; 

subcontractor management (including contracts for telecommunications); equipment 

rental and supplies; and other IT administrative activities, such as legal consultation, 

finance and accounting management and reporting, and performance tracking and 

measurement. 

 

IT Media Duplication and Replication 

 

Media duplication and replication is a software manufacturing and distribution service. 

The activity includes software media and document replication; binding, labeling, and 

kitting; scheduled distribution; and 90-day product conformance warranty. Additional 

features may provide order fulfillment, media conversion, custom packaging and 

mastering, technical writing and editing, desktop publishing, and international 

distribution. This includes multimedia services, such as creation of CD-ROMs, Flash, 

audio, video, and 3D images. 

Systems Management 

 

Systems management involves the ongoing management of central and distributed 

systems usage. The objective of this activity is to optimize the efficiency of systems to 

achieve maximum performance. It includes managing memory usage, monitoring active 

users and online application performance, and scheduling batch processing runs. 

Additionally, systems management can include business administration, security 

management, operations and resource management, and performance and problem 

management. Normally, these activities are provided onsite; however, the cost model of 

supporting distributed systems makes remote systems management more effective. 
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Performance Tuning 

 

Performance tuning is an activity that optimizes the operation of IT systems and software. 

The actor monitors the performance of networks, systems, and software, identifies 

bottlenecks in the system, and solves problems or develops workarounds. 

 

Network Management 

 

Network management activities may be delivered both onsite or remotely and involve a 

vendor’s assuming responsibility for the operational aspects of both local area networks 

(LANs) and WANs. For complete network management, the network engineer uses a 

network management system that automatically monitors active nodes, traffic, revision 

management, and security so that the engineer can take the appropriate action to manage 

those parameters. The network management system can also assist with fault isolation 

and resolution and enables the engineer to optimize the efficiency of the network to avoid 

any downtime. The engineer installs and configures the network management system and 

manages moves, additions, changes of users on the network, network software, hardware 

upgrades, and any tasks resulting from those changes. 

 

Backup and Archiving 

 

Backup and archiving provide data backups on a scheduled basis and long-term storage of 

data off site. The objectives of this activity are to free up storage on systems while 

allowing access to historical data and providing for the safety of critical information. 

Backup data is generally stored on magnetic tape or CD-ROM media and stored in a 

fireproof environment. 

 

Business Recovery 

 

Business recovery includes a variety of activities aimed at protecting critical corporate 

information and safeguarding it against unpredictable events. Events may include 

accidents or environmental disasters that can seriously damage systems, databases, and 

mission-critical information and applications. This activity may include archiving 

historical files, tapes, and disks in specially designed vaults, typically off site. Other 

business recovery activities include the operation of “hot sites” that provide access to 

fully configured backup systems to resume processing of critical applications. 

 

 

Onderhoud en ondersteuning 

 

IT Telephone Support 

 

Telephone support includes answering IT usage questions from users, resolving 

problems, and helping with workarounds. Different levels of support are provided based 

on the time of day or week, the urgency of the problem, and the type of question. In most 

cases, the telephone is the first line of support before sending an engineer or technician in 

person. Telephone support may include assistance during the development phase of a 

complex integration project. Coverage is usually available during normal business hours 
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(eight hours a day, five days a week) or around the clock (24 hours a day, seven days a 

week — aka 24 x 7). 

 

IT Parts Support 

 

Parts support represents a variety of hardware support activities, including the repairing 

failed parts, upgrading the functionality of existing parts, or refurbishing old parts. 

Although onsite maintenance is closely linked to parts repair, the labor portion has been 

removed from the activity category. Labor is included in the onsite hardware maintenance 

category. However, special parts contracts associated with depot repair and onsite 

inventory management are included in this activity category. 

 

Remote Network Monitoring 

 

Remote network monitoring involves monitoring either WANs or LANs from a location 

other than the site where the network devices reside. The monitoring site is usually 

referred to as a remote site. Network administrators or service providers are allowed to 

view the activity of a user’s network from their own monitors at offsite locations. The 

off-site administrators monitor the network for performance degradation, bottlenecks, 

threshold overflow, and other potential problems. If problems occur, network engineers 

can perform remote diagnostics procedures. Remote network monitoring can also trigger 

tasks that are part of network management services. 

 

Remote Diagnostics 

 

Remote diagnostics is an activity that involves remotely accessing and diagnosing 

hardware and system software using diagnostic software. This software runs many of the 

complex algorithms used for troubleshooting reported problems. In many cases, once a 

problem has been isolated, it can also be resolved remotely. However, timely resolution is 

dependent upon the complexity of the problem, and in some cases, dispatching an 

engineer or technician is the only way to resolve a failure. 

 

Electronic Support 

 

Electronic support refers to the various ways users can obtain support without actual 

human interaction. This activity can be delivered using a variety of forms, such as 

bulletin boards, online knowledge bases, and fax-back and automated voice response 

systems. Bulletin boards serve as central information and messaging areas for users and 

service representatives and act as a vehicle for the provision of shared databases, file 

transfers, and marketing information. “Online knowledge base” refers to an electronic 

database or expert system that users can access remotely for product information and 

first-level troubleshooting. Typically, the database contains text concerning common 

problems and resolutions, recent product changes, listings of software bugs, patches and 

workarounds, and scripts. Additionally, product documentation and technical 

specifications are also included. IDC’s online knowledge base definition does not include 

CD-ROMs that a customer can purchase. 
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Software Maintenance 

 

Software maintenance is a post warranty activity that guarantees the distribution of 

software product releases and upgrades. Software maintenance ensures that customers 

will automatically be shipped the current software version of a program during the length 

of the contract. Software maintenance contracts generally provide bug fixes; maintenance 

releases; minor enhancements via floppy disk, tape, or remote downloading; and product 

documentation. Some vendors also include major product enhancements in software 

maintenance programs. 

 

Onsite IT Maintenance 

 

Onsite maintenance is delivered at the location where a problem system resides. This 

activity category captures the labor portion of an onsite maintenance contract associated 

with troubleshooting products or systems. Troubleshooting includes developing a 

complete understanding of a system’s problem, running system diagnostics, repairing or 

replacing failed equipment, and providing customers with documentation of what was 

done to correct the problem. 

 

Onsite Software Support 

 

Onsite software support includes software support activities performed at the customer’s 

location by a software engineer. It is often the last resort when remote diagnostics and 

telephone support are unable to resolve complex problems and hands-on assistance is 

required. The activity also refers to the support and provision of customer code, which 

must typically be done at a customer’s site. It includes troubleshooting, problem isolation, 

and installation of patches and workarounds. 

 

Preventive IT Maintenance 

 

Preventive maintenance may be delivered onsite or remotely and includes analyzing 

existing systems and networks, monitoring ongoing performance, and implementing relief 

procedures based on system loading. This activity plays a major role in effective system 

management as it attempts to avoid any potential system downtime. The need for 

preventive maintenance is often discovered during ongoing system management and 

monitoring, when possible system problems arise. Predictive maintenance involves 

developing a schedule that anticipates maintenance needs based on the type of 

technology, data from installation, and the product version. It provides early-stage 

problem resolution to prevent issues from escalating to a disruptive degree. It involves 

system “tune ups,” the replacement of parts, and the installation of software patches on a 

scheduled basis to ensure maximum uptime. 
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IT scholing en training 

 

IS/Technical Skills Training 

 

IS/technical skills training encompasses training and education on how to develop, install, 

and/or use hardware, software, systems, and networks. 

 

Desktop Skills Training 

 

Desktop skills training covers training on how to use business software applications such 

as word processing, spreadsheet, business and desktop graphics, email, groupware, 

databases, or enterprise applications. 

 

Professional IT Certification 

 

Professional certification is a screening tool and a measurement of skills and knowledge. 

Certification credentials give employers and clients proof of an individual’s level of 

specialization in their field of work. Certification includes test preparation, testing, and 

re-certification requirements. 

 

IT Learning Augmentation 

 

Learning augmentation includes mentoring, employee performance support systems, 

coaching activities, assessments, and skill profiles 
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Bijlage 4: Wie neemt de beslissing tot inkoop 

van IT-diensten? 

De belangrijkste besluiten tot inkoop van IT-diensten worden genomen door de financieel 

en / of de algemeen directeur (zie figuur 3.2). Zij beslissen over diensten die structureel 

kostenbesparend werken (meestal de financieel directeur) of die bijdragen aan de 

concurrentiekracht van een onderneming (meestal de algemeen directeur). Deze diensten 

zijn typisch breed gebundeld in outsourcing contracten, grote implementatietrajecten of 

strategisch IT-advies. 

 

De tweede laag in de organisatiestructuur wordt gevormd door de directie / directeur ICT 

(of CIO). Hij vormt voor de algemene directie de interface tussen de techniek en de 

bedrijfsvoering. Veel grote organisaties hebben een decentrale structuur, waarbinnen 

afzonderlijke divisies haar eigen IT-organisatie hebben. In dat geval rapporteren IT-

directies aan het management van de divisies. Deze ondernemingen kiezen er vaak wel 

voor om de IT-infrastructuur te centraliseren. De CIO stuurt de IT-afdelingen aan, stemt 

de activiteiten op elkaar af en is verantwoordelijk voor de lange termijnstrategie. 

 

Indien hij beslissingen neemt over de inkoop van IT-diensten, gaat het veelal over IT-

advies en selectieve outsourcing. Daarnaast kan hij betrokken zijn bij grote 

implementaties of migraties van (delen van) de infrastructuur of applicaties (ook hier 

wordt planning en ontwerp en implementatie vaak gebundeld). Het laatste gebeurt 

meestal in overeenstemming met de interne opdrachtgever.
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 Figuur A4.1 Structuur van gecentraliseerde IT-organisatie 

 

 

Bron: IDC, 2000 

 

Onder de ICT-directie vallen typisch de volgende afdelingen: 

 

Ontwikkeling 

Deze afdeling houdt zich bezig met project management (het vertalen van de wensen van 

de interne klant naar een IT-project en vervolgens het organiseren daarvan) en 

ontwikkeling en implementatie en soms het beheer van complexe applicaties. 

 

De projectgroep kan advies inwinnen van derde partijen en kan besluiten om een deel van 

een project uit te besteden aan een dienstverlener. Bij ontwikkeling en implementatie kan 

een gebrek aan capaciteiten zijn, waardoor deze vervolgens weer individuele krachten 

inhuurt door middel van detachering. 

 

Beheer 

Deze afdeling houdt zich bezig met het onderhoud en beheer van de infrastructuur en de 

(meeste) applicaties. Ondernemingen beschikken gewoonlijk over een helpdesk 

(“eerstelijns ondersteuning”) waarbij IT-problemen worden gemeld en telefonisch (of per 

e-mail) voor zover mogelijk opgelost. Indien het probleem op deze wijze niet kan worden 

opgelost, verschuift het naar de tweede lijn. In de tweede lijn worden problemen door IT-

afdeling van de onderneming opgelost. Indien het probleem dermate groot is escaleert het 

naar de derde lijn. De derde lijn is meestal de verantwoordelijkheid van de afdeling 
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ontwikkeling. Naast het oplossen van dergelijke incidenten is de tweede lijn 

verantwoordelijk voor het beheer van systemen (inkoop, administratie, optimalisatie) en 

training van eindgebruikers. 

 

De beheerafdeling is veelal verantwoordelijk voor de dagelijkse inkoop van IT-producten, 

waarbij zij tegelijkertijd de onderhoudscontracten afsluit. Bij capaciteitsproblemen 

beschikt zij vervolgens over de mogelijkheid om individuele krachten in te huren. 

 

Competence centres 

Veel IT-organisaties beschikken vervolgens over diverse competence centers waarbinnen 

meestal kennis verzameld is rond specifieke applicaties. De competence centers kunnen 

ondersteunend werken voor de afdelingen ontwikkeling en beheer, maar kunnen ook de 

verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een specifieke applicatie. Een andere 

taak van deze competence centres kan het uitrollen van een applicatie binnen diverse 

delen van de organisatie zijn. 

 

Een competence center werkt vaak nauw samen met externe partijen, zoals 

softwareleveranciers en applicatiedienstverleners. Met name grotere competence centres 

worden vaak permanent deels bemand door experts van derde partijen (applicatie beheer / 

outsourcing contract). Een afnemer kan ook capaciteit inhuren, indien nodig op 

detacheringsbasis. 

 

De bovenstaande uiteenzetting van de verschillende afdelingen waar de beslissing tot 

aankoop van IT-diensten wordt genomen komt overeen met de wijze van inkoop van de 

grote afnemers van IT-diensten. Voor kleine afnemers van IT-diensten vinden 

beslissingen vaak op een hoger niveau in de organisatie plaats.
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Bijlage 5: Achtergronden bij de sectorindeling 

In hoofdstuk 3 is een indeling naar sectoren gepresenteerd. Onder de ondervraagde IT-

dienstverleners bestaat consensus over wat in grote lijnen de sectorgrenzen zijn. De 

volgende sectoren kunnen op basis van het aanbod van IT-dienstverleners onderverdeeld 

worden: 

 Financiële dienstverlening: financiële dienstverleners (o.a. banken, verzekeraars) zijn 

voor veel aanbieders van IT-diensten de belangrijkste en grootste afzetmarkt. De 

financiële sector is zwaar geautomatiseerd en de bedrijfsprocessen zijn zeer sterk 

afhankelijk van IT. Binnen de financiële sector zijn sommige IT-dienstverleners sterk 

in de bankensector en zwak in de verzekeringswereld en vice versa. 

 Industrie: de industrie is een complexe sector. Ondernemingen binnen deze sector 

hebben met elkaar gemeen dat het productiebedrijven zijn. De productieprocessen 

kunnen echter sterk verschillen binnen de industrie. Ruwweg kan er gesproken 

worden over een tweedeling in discrete industrie en procesindustrie, maar ook 

daarbinnen zijn de productieprocessen sterk verschillend. Indien IT-dienstverleners 

zich verder specialiseren binnen de industrie kiezen ze veelal voor de sectoren 

chemie, consumer packaged goods, automotive en hightech. 

 Overheid en onderwijs: binnen de overheid zijn veel processen vergelijkbaar met 

sectoren uit het bedrijfsleven. Het administratieve proces, bijvoorbeeld de 

gemeentelijke basisadministratie is echter vrij specifiek. De belangrijkste scheidslijn 

tussen de overheid en andere sectoren vormt de wijze van aankopen. De overheid 

dient bij de inkoop van IT-diensten de regels van de openbare (Europese) 

aanbesteding te volgen. Deze aanpak wijkt sterk af van de aanbesteding in het 

bedrijfsleven die veelal op relaties en onderling vertrouwen is gebaseerd. Het 

onderwijs wordt veelal ook geschaard onder de overheid. Er is vaak sprake van 

openbare aanbestedingen of een centrale aanpak. Er is wel een duidelijke scheiding 

tussen lokale overheid en centrale overheid. De markt wordt in feite gedomineerd 

door twee softwareleveranciers (Centric en PinkRoccade) die de specifieke 

standaardsoftware leveren en vanuit die positie meer diensten proberen te leveren. 

 Distributie (handel en transport): de handel (groothandel, detailhandel, horeca) wordt 

door een aantal aanbieders beschouwd als een verlengde van de industrie. Veel 

handelshuizen in Nederland verzorgen in feite distributie activiteiten voor het 

fabricerend moederbedrijf. De logistieke processen zijn voor handelshuizen dus 

cruciaal, maar ook – vooral als het om de detailhandel en de horeca gaat – het contact 

met grote aantallen klanten. De processen in de transportsector zijn tot op zekere 

hoogte vergelijkbaar met processen die ook in de handel worden aangetroffen: 

logistieke processen, soms in combinatie met grote aantallen klanten. De 

belangrijkste scheidslijn binnen transport is of afnemers van IT-diensten goederen of 

personen vervoeren. 

 Gezondheidszorg: binnen de gezondheidszorg wordt naast reguliere IT-oplossingen 

steeds meer gebruik gemaakt van specifiek medische oplossingen. Het gaat deels om 
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medische apparaten die door software ondersteund worden, deels om software 

oplossingen. De dienstverlener is meestal verantwoordelijk voor de diensten. Tot 

voor enkele jaren geleden werd de softwaremarkt gedomineerd door gespecialiseerde 

softwareleveranciers, met name voor de zogenaamde Ziekenhuis Informatie 

Systemen (ZIS). Met het toetreden van een internationale, breed georiënteerde 

softwareleveranciers, hebben ook nieuwe dienstverleners een kans gekregen in deze 

markt. 

 Telecommunicatie en nutsbedrijven: de belangrijkste overeenkomst tussen 

telecommunicatie- en nutsbedrijven is dat zij aan een zeer grote groep klanten een 

continue dienst bieden, waarvoor de klant relatief weinig betaalt. Dit geldt overigens 

in mindere mate daar waar het om zakelijke telecommunicatiediensten gaat. De 

productieprocessen van andere ondernemingen verschillen echter sterk in de 

vergelijking tussen nutsbedrijven en telecommunicatieaanbieders. 

 Overig (zakelijke dienstverlening, bouw, landbouw & visserij, overige diensten): 

onder deze categorie worden sectoren geschoven die veelal weinig met elkaar 

gemeen hebben, maar waarvan de identificeerbare sectoren te weinig omvang hebben 

om interessant te zijn voor meer dan enkele gespecialiseerde dienstverleners. De 

meeste dienstverleners benaderen deze sectoren daarom op neutrale wijze, of met ad 

hoc strategieën voor bepaalde niches. 

 


